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J. Valstybes griežtai nuslstačiusios prieš Kinijos skaldymą
AUSTRŲ DOVANA

JAPONAI SANGHAJUJE LAUKIA
DAUGIAUKARIUOMENES

REIKALAUJA ATŠAUKTI
ATSTOVUS

CHICAGOJE

NURODO MAŽINTI
LONDONAS, vas. 24. — A- Į
MOKESČIUS
matninkų unijos kongreso ir’
darbo partijos jungtinis komi- j
t
tetas Anglijos vyriausybei įSujungtosios mokesčių ko
dtavė manifestą. Reikalauja- ™lslios pirmimn as ; airwea
ma, kad T. Sąjungai priklau- . C.ri!
onusl^os s^‘
pančios visos valstybės atšau- 'inn
amas nuroi ė
ktų iš Japonijos savo diplo- su™a ;in 1 I^° eRelus
00 0
matinius atstovus. Sako, būtų aP“ n
nonTna, a ano
atitinkamiausia priemonė pri- nes mo as iams nesiPne intųversti japonus pildyti tarp-' Anot jo, už 1930 metus nu. skirta apie 250,000,000 dol. mo
tautines sutartis.
į kesčių. O už 1931 metus mokesčiai turėtų būt sumažinti
NELEIDŽIA LANKYTI
ligi 180,000,000 dolerių. Kitaip
KARO FRONTO
gi nenumatomas finansiniu
ŠANGHAJUS, vas. 24. — krizių atsikratymas.

ŽINIOS IS LIETUVOS
PRADŽIOS MOKYKLŲ
NAMŲ STATYBA

Pietų Afrikos laikraščiai pa
skelbė žinią, jog vienas negras,
kelios mylios nuo Salisbury
miesto, Rodezijoj, pagavo gan
drą, kuriam ant kojos buvo
užmautas aliumininis žiedas su
parašu: “Universitė Lithuanie. 99

________
švietimo ministeris jau patvįr^įno pigiųjų dviejų komplektų pradžios mokyklų namų
projek^, paruoštą inžinierių
komiteto. Namas dviejų aukšKinų kariuomenes vadas sakosi nugalės japonus
jame ko racionališkiausiai
jgnaU(jota vieta, duota patogu- LIETUVOS OPEROS GAS
mu Trvs k]asės> praUsvkla, TROLES PIETŲ AFRIKOJ?
CHAPEI SRITIS VĖL DEGA
I. VALSTYBES KINŲ
r-binė> mokvtojlJ kambarys>
PUSEJE
mokvtoiamg butas, §viesUg ko_ Lietuvos teatro vadovybė iš
ŠANGHAJUS, vas. 25. —
Udoriug} mnkglo priemonip ka. konsulo Kapštate V. Račkaus
AVASHINGTON, vas. 25. — Japonai ir vėl vakar patran
mhftryg ir kiti Toki mokykla, ko gavo pasiūlymą padaryti
Valstybės sekretorius Stimson kų šoviniais ir lėktuvų borribonorg pigi ir be iokių didelil} operos gastroles Pietų Afri
laišku pranešė senato užsienių j m*g padeg^ Chapei srity napagražinimu, duos mokykloms koje. Tikrinama kad pasiseki
reikalu1 komiteto pirmininkui 'mus. Gaisrai
n • • apima
•
• drdesvis
Borali’ui, kad J. Valstybės .
, 1
'• tinkamesnes darbo sąlygas, mas būtų neabejotinas.
Japonų kariuomenės vadovy
,.
...
• v, ... v mus plotus,
GAZO KAINOS KLAU
kinu reikale griežtai stovi už
daugiau šviesos ir higieniškubė uždraudė svetimų šalių lai
SIMAS
gyvuojancių sutarčių vykdy’
mo. Dabar tas pats inžinierių UŽDARE ŽYDŲ KAPINES
kraštininkams lankyti karo
JAPONAI LAUKIA DAU
mą.
komitetas ruošia trijų ir ketu1 frontą. Tai dėl to, kad vietos
GIAU KARIUOMENES
Uliaois
’
o
prekybos
komisija
komplekta pradžios mokv. Zarasai. Nesenai uždarytos
Austruos
atstovas
Washinangll5kam
laikraStT
kelbta
Viena devynių valstybių su
svarsto, kad nustatyti paisto. khj pr0:jektaa
gitone, E. L. G. Prochnik’as,1 japonų
tartimi užtikrinama Kinijos
ežero saloj esančios žydų ka
kareivių žiaurybės su
ŠANGHAJUS,
vas.
24.
prezidentui
Hoover
’
iui
įteikė
•
ivią
gazui
kainą.
Išklausinėja-'
valstybės neliečiamybė ir “at
|mi liudininkai. Tūksitančiai ir! Tokioms mokykloms statyti pinės. Žydams liepta pasirin
viros dnrvs” prekybai. Kita •Iapona1’
sulaužyti Austrijos respublikos dovana
“______
kti naujų kapinėms vietą. Kai tūkstąnčiai žmonių skundžiasi
departamentas, ministe
sutartis - tai žinomas KeliofrOn,°’
~ J’ WaahiaK‘™<>
* rių kabineto nutarimu, duos Pinės uždarytos todėl, kad vaARABAI SUDARYS
ggo-Briandb uekariavimo pa- “ "
«'app' an«- vylėl«. Tai darbas prof. Dogazo kompanija. Šiandie at
nduo skalaudamas salos kran
’miežtas gazas yra brangesnis, Švietimo ministerijai dovanai
ktas. Abi sutartis be daugelio kurl X'a
tarptautines hrirh’o. Sl dovana yra sąryšy
negu pirmiau.
miško ir savivaldybėms už 30 tus, išplauja karstus.
kitu valstybių -yra pasirašiusu
WA8bingt6n© 200 metų
JERUZALĖ, vas. 24. — l Yra blogi laikai. Rodos, ir nuo*’ rinkos kainos- Miškl* de’
si ir Japonija.
Žinovai sako, kad tuo būdu fdmimo sukaktuvių minėjimu.
NUŽUDYTAS GEN. MA?
Musulmonų Sventaieety Mek-,^
b4t igesnis
partamentas jau turi pagami
Šių sutarčių J. Valstybės nė .iaP<>nų kariuomenė nori tik
koj arabai artimoj ateity tu-;
____________
nęs tam reikalui miško, kitur
kokiu būdu neišsižada ir pa- laiką praleisti. Ji nesitiki ką JAPONAI ŽUDO CIVILI
NANKINGAS, vas. 25. —
rėš
kongresą.
Sudarys
arabų
gaminama. Visur, kur tik nu
NIUS
KINUS
įsake
išmokėti
sirengusios jas ginti, pareis- nors laimėti. Laukia atsiunčia-.
Žiniomis iš Mandžiflrijos, ten
kraštų sąjungą. Šios organi- į
matyta mokyklas statyti, pasi
mos
iš
Japonijos
kariuomenės.
'
250,000
DOL
nužudytas kinų gen. Ma, kurs
kia sekretorius Stimson.
tikslas
yra
kovoti
prieš
zaeijos
žadėjo
laiku
miško
medžiagą
ŠANGHAJUS, vas. 24. Kai kas sako, kad japonų
perėjo japonų pusėn ir pas
Sekretorius sako, kad jei ja
imperijalizmą
ir
siekti
arabų
Užclairvtam
Northwestern
^
u
°hvyriausybė į Šamghajų šiuo- 19-osios kinų armijos, kuri se
kirtas vienos provincijos guponai nepildys sutarčių, J.
kraštams laisvės.
Šiais
metais
švietimo
minisTrust and Savings banke bukant siunčia jau 65.000 karei- kmingai gina šį miestą, vadas
, bematorium.
V ,’stybės taip pat bus prive
o
įdėta
250,000
dol.,
priguliteri
l
a
numato
P^
al
Pa

Vi
vių. Tad jų bus čia apie 80,- gen. Tsai Ting-kai šiandie prirstos jų išsižadėti ir ims sta
12 pradžios
000. Su tokia armija japonai ėmė svetimų šalių korespon- “ATSISTATYDINO” DI nčių 100 paliegusių karo ve- t? statyti 11
PATYS SAVE SUS
tyti didelį karo laivyną.
REKTORIJOS
PREZI

teranų. Vyresniojo teismo tei- m°kyklų. Tokias mokyklas sta
tikisi viršų gauti.
dentus.
PROGDINO
DENTAS
sėjas Gentzel banko likviduo- Lyti rekomenduojama statyti
ITALIJA NUBAUDĖ
| Jis jiems paaiškino, kad ka—--------tojui įsakė tuos pinigus vete- ’r Ravivaldyfrėms. Jei praktiŠANCHAJUS, vas. 24. —
NUMATO KINŲ IŠ
II SLAVU '
ras su japonais turės prasi- KIAIPĖD1A, vas. 24. — Pa- ranams išmokėti.
ko
>
>
Parodys
tinkamos,
Japonų kariuomenės vyriau
KILIMĄ
tęsiti gana ilgai, jei Japonija šalintas Klaipėdos krašto di____________
tai savivaldybėms bns jos pri sias vadas gen. Ųyeda sn vi
KOMA, vas. 24. — Italų
valomos.
ŽENEVA, vas. 25. — Japo- siunčia daugiau kariuomenės, rektoriuos prezidentas Otto
BAIN’AS PASISAKĖ
su savo štabu pagerbė tris
militarinis
tribunolas nubaunubau
tarinis tribunolas
„epavvkimai Šangbajuje Sak®’ kad visa kinų teuta ^u* Boettcher’i8 paskelbė, kad jis
NEKALTAS
žuvusius japonus kareivius,
dė ilgiems metams kalėti 1,1
ai-kjnarni Sakoma<
u ngiasi vienybėn tikslu nuga- « tos vietos verčiau “atsislaOKUPUOTOJ LIETUVOJE kurie savanoriai sprogstančia
slavi;, kurie užpuldinėjo ir zn- #
panuna, prajigins ka™ lėti isiwržu!*i“a japonus- Jis tydina,” negu dair daugiau snVakar pirmu kartu teisman
- ----------medžiaga susisprogdino įšokę
«lė italus valdininkus Jugosla- jr parodyg p^a^į
miH. tikisi, kad tas įvyks, ačiū kinų nkinns “Klaipėdos klausimą.” pašauktas uždarytų 12-os baRandamonyse, Druskini į kinų dygliuotas vielas prie
pasieny.
nkų vedėjas Bain’as. Su juo nkll va^seiuj, sausio 8 d. vietos šais apkasus. Tuo būdu jie
tarinį galingumą. Kinija atsi kareivių narsumui ir pasiau
kojimui.
j
FAŠISTAI
TRIUKŠMAUJA
buvo jo dhi sūnūs ir žentas,
pastatytas, Vytauto vielų tvorose padarė japonų
durs didžiųjų valstybių tarpam
BEDARBIU RIAUŠES
Kiti du traukiami tieson nemetų mirties sukaktuvėms kareįvįams perėjimą, kad paPagaliau jis pareiškė, kad
ANGLIJOJ
BERLYNAS,
vas.
24. — Ir atėjo.
pagerbti
4 metrų cementinis imti kinų
*
...
SVETUR GYVENANTIEJI japonai žudo civilinius kinus
poziciją.
Bain’as ir jo namiškiai pa- kryžius. Norėta jis paRtatyti
KINAI SIUNČIA PINIGUS gyventojos. Iki Sieliai apie Sandie Parlan''“nte faSl8tal
Pažymėta, kad tie japonai
LONDONAS, vas. 24. —
5,000 lieginklių žmoni, jie 15 bnTO pradė«
P^' sisakė nekaltais. Ateinantį pi- ^930 m., bet okupantai visą
kareiviai susisprogdino savo
Vakar čia ir įvairiuose An
Veikiat rmadienį teisinas skirs bylos ^a’ką trukdė.
NANKINGAS, vas. 24. — žudė Sanghajuje ir apylinkė. rtami
tėvvnės naudai.
glijos miestuose bedarbiai kė
nagrinėjimui dieną.
— Lietuvių ūkio draugija
Japonams užpuolus Šangliajų, «e. daugiausia iŠ lėktuvų pa- nnipJyiL
lė riaušes. Daug asmenų su
____________
sausio mėn. suruošė 8 dSenų ORLAIVIS NETEKO PA
svetur gyvenantieji kinai siu leistomis bombomis.
žeista. Kliuvoi ir policijai.
KANADOS
GYVENTOJŲ
MONS. BONA ŠIANDIE I
z
nčia vyriausybei žymias piniSITIKĖJIMO
SKAIČIUS
lkin.
valsč.,
Krętonvse, Rešku
ŠVENTINAMAS VYSKUPU
LINCOLN, III., vas. 24. —
SOCIALISTAI PAKLIUVO !glškas auka"’ narodyda™ ia«
tėnuose ir Palūšėj — Kaltinė \VARHINGTON, vas. 24. —
I panaudoti kovai pneš japo- Čia siautusiam vienų namų
KALEJIMAN
0TTAWA,
vas.
25.
—
Pas

1 nūs.
Šiandie Švenčiausiojo Var nų valsč. Kursai daugiausia Sugadintas milžiniškas karo
gaisre žuvo 2 asmenys.
kutiniais cenzo apskaičiavi do katedroje monsign. Bona taikyta namų šeimininkėms.
laivyno orlaivis “Akron” ne
VTENA, Austrija, vas. 24.
KATALIKŲ MOKYKLOS
Visos programos yra sutai mais Kanada turi 10,374,196 šventinamas vyskupu. Šventi — Vilniuj registruotų beda teko kongreso atstovų pasiti
— Priemiesčio Scbwechat ke
TURI WASWNGTONO
nimo apeigas atliks Jo Emin. rbių skaičius pasiekė 5,780, iš kėjimo. Žemesniųjų kongreso
sytos vadovaujantis šios kon gyventojus.
li socialistai viršininkai nu
šio skaičiaus apie 2,000 yra rūmų nariai, kurie norėjo tuo
IŠKILMIŲ PROGRAMAS ferencijos švietimo departame
kardinolas Mundelein’as.
bausti vienerius metus kalėti
KARO
LAIVYNO
DI

moterų.
nto seniau išleista brošiūra
orlaiviu skristi, kad patirti o
už fondų išeikvojimą. Nubau WASHINGTON, vas. 24. —
DINIMAS
“George Washington” ir kra
Dėl nemokėjimo nuomos už — Molodlečnoj, Vileikos aps. rlaivių tinkamumą krašto ap
stų skaičiuje yra ir majoras. Krašto Katalikų Gerovės Kobutą buvo pašalintas J. Mar lenkų teismas pasmerkė vietos saugai, pareiškė, kad yra bai
što vyskupų naudingais nuro
WASHINGTON,
vas.
24.
—
PHOHTO WK„y»r,
“JI
dymais.
ki’s, 2216 Lewis gat Kelios gyventoją gudą Soroką pakar mės tokiais milžinais pakilti
Senatas
pripažino
sumanymą
dešimtys vyrų to žmogaus ba ti neva už šnipinėjimą Sov. oran. Nes galima be laiko nuKonferencijos švietimo de
MILIJONAI
sario 22 d. viso krašito para- partamentas pareiškia, kad jei didinti karo laivyną, kad jis ldus atgal butan sunešė iš ga Rusijos naudai.
sikrauątyti į kitą pasaulį.
WASITTNGTON, vas. 24. — pijų klebonams ir visoms ka- gerb. klebonams ar mokyklo prilygtų Anglijos laivynui
tvės. Policija iš jų 36 arešta
Kongreso žemesnieji rūmai talikų mokykloms jis pasiun- ms bus reikalinga daugiau ko
ORO STOVIS
vo.
MŪSŲ GANDRAS PIETŲ
prohibicijos vykdymui 1931— tė seriją programų, kurias pa- kių raštų ar kokių faktų apie NEW YORK, vas. 24. —
AFRIKOJE
32 metais paskyrė 11,369,500 siūlo panaudoti šiemet minint J. Washingtoną, tesikreipia J Šis miestas pergyvena didelį Cook’o apskritie* tarnauto
CHICAGO IR APYLIN
dolerių, nepaisant kai kurių Jurgio Wasbingtono 2PO metų šį departamentą, Washingto- finansinį krizį. Planuojama jai protestuoja prieš samanyMūsų konsulatas Cape To KES. — Šiandien saulėta ir
atstovų protesto.
gimimo sukaktuves.
ne.'
a ■
mą mažinti jieubs atlyginimą. wne praneša, kad kai kurie šilčiau.
didinti mokesčius.

Chapei sritis liepsnose

vijos

1
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PRENUMERATOS KAINA: Matams — *6.00. Pu
sei Metų — 18.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam
Menesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija ,08a
Bendradarbiams ir korespondentams raitų neųrųHna, Jei neprašoma“ tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai'sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

^DRAUGAS”
-

8UB8CRIPTION6: One Year — *6.00. Slx Montha
~ *2.00. Tfaree Months — *2.00. One Month — 76c.
Europa — One Year — *7.00. Siz Months — *4.00.
Copy — .Ola.
Advertieing in “DRAUGAS” b ringą best results.
Adverttsing rates on appllcation.
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REIKŠMINGOS SUKAKTUVES

Tžietuvos spaudos žiniomis, šiemet suėjo
šimtas metų, kai pasauly pasirodė pirmasis
lietuviškas laikraštis. Tuo pirmuoju laikraš
čiu buvo “Nusidavimai apie Avangelijos pra
platinimą tarp Žydu ir Pagonu.” Jį leido
Prūsų Lietuvos vienuoliai tikybos platinimo
tikslais. Šis laikraštis ėjo ligi Pasaulinio
Šios sukaktuvės labai reikšmingos. Dėl
to Lietuvos žurnalistų sąjunga yra nutarusi
jas tinkamai paminėti. Tai įvyks gegužės
mėnesyje.

Ta proga keliama gera mintis kai ku
riose Lietuvos įstaigose ir atskirų asmenų,
kad esama Lietuvoje spaudos būtis būtų sunormuota tinkamu įstatymu. Reiškiama no
ro, kad Lietuvos spaudla, minint šimtmetines
sukaktuves, pradėtų gyventi normaliu gyve

•’ i

nimu.
Vienas iš Lietuvos dienraščių pareiškia:

“Mes esame įsitikinę, kad lygiai tokį pat
gerą efektą padarytų ir cenzūros panaikini
mas, normuojant ją esamu įstatymu, kuris
pakankamai garantuoja priemones prieš ne
tikusius spaudos elgesius. Tačiau, jei dar yra
baimės dėl garantijų nepakankamumo, galima
būtų padaryti ir papildymų, tačiau, tik to
kių, kurie leistų spaudai, — kad ir šimto metų
susilaukusiai, bet netvirčiausiai, — nonnališkai kultūriškai augti, stiprėti ir būti naudin
gai visai šaliai.”
Ir mes to linkime demokratiškai nusitei
kusiai Lietuvos spaudai, kuri dabar yra var
žoma ir cenzūruojama. Keista, kad net kata
likiškoji spauda, kuri yra ištikimiausia savo
tautai ir valstybei, yra griežtai cenzūruoja
ma, jos redaktoriai baudžiami piniginėmis
i h ir kalėjimu. Nesenai katalikų dien
raštis “Rytas” trims mėnesiams buvo užda
rytas.

bausmėm

Šimtmetines lietuvių laikraščių sukaktu-

Kaip aš mėginau
kovoti su krizių
Esu savanoris. Gavau žemės toii'tftK)
to miesto, kur turėjau tarnybą. Mano lai
mei, paeitaikė man sklypas be trobesių ir

medžių. Tad nebuvo ko skubėti iš miesto,
mesti tarnybą, kurią paskiau netaip leng

va vėl gauti, ir eiti ūkininkauti — nauja
kurio vargų vargti. Negi tūnosi savo že
mėj apkase, kaip kad kdvų metu, nors,

tiesą sakant, tokių naujakurių esu matęs

ne vieną. Bet iš kitos pusės vėl negražu,

jei, liejęs kraują dėl tėvynės, imtum ir
atsisakytum nuo sklypo, kurį tau tėvynė
dovanojo už pasiaukojimą, ir tuoj parduo

tum.
Taip galvodamas, nutariau sklype įsi

kurdinti, kad ir pamažu. Pinigų, žinoma,
daug neturėjau, tad statydioausi po tru

putį, kol pagaliau mano sklype išdygo vi
sos ūkininkui reikalingos trobos. Tas dar

tik ir jo lavoną. Bet teroristai gumi apsistojo prie “Filome
turėjo išskaičiavimą pristaty los,” o iš jo iššoko 3 vyrai
---------------ti jį gyvą, nes už gyvą buvo vilkdami surištą (žmogų. Tuo
griežtai lietuvių spaudos nevaržė, necenzūra- i
eseaai uniunijoj, Konsta- ii uos jis pasigriebęs ir išbėpažadėta milijonas dolerių, o jau policija apsupo teroristus,
vo, kaip tautininkų vyriausybė dabar varžo. (noos mieste, buvo suimta ko- gęs iš Rusijos.
už lavoną tik pusė milijono. surišo ir nugabeno kur reikia,
Pasitikime, kad ir mūsų, Amerikos lietų-jteroristų grupė, kuri
Nuo to laiko Maskvos G. P. Tuo tarpu visų stambių val o surištą žmogų išlaisvino.
vių laikraščiai, ras tinkamų priemonių šių!vel
Vls°j ^uroP°j tiesiogi U. pradėjo jį gaudyti Pary
stybių politinė policija jau ži-1 Tuojau buvo suimtas laivo
nėj Maskvos G. P. Ų. žinioj
reikšmingų
sukaktuvių
paminėjimui.
žiuje, Berlyne, Vienoj, Buka nojo, kad boševikų teroristi-! kapitonas Katapdis, 25 jūri
Suimta daugiau kaip 30 žmo
rešte ir galop atsivijo į Kon nė organizacija gaudo vieną! ninkai ir toji gražioji mote
nių
ir
viena
nepaprastai
gra

GRIEŽTOS REZOLIUCIJOS
stancą. Teroristai turėjo jį gy žmogų ir jį nori pagrobti Ru-1 ris, kuri visą Jai ką persekiojo
ži moteris. Tos grupės suėmi
vą pristatyti į Maskvą. Ta munų politinei policijai buvo! tą žmogų įvairiose valstybių
Bostono, kaip ir kitų koloniją lietuviai, mas yra nė tiktai Rumunijos čiau paskutiniu laiku buvo pranešta apie to žmogaus bu-1 sostinėse. Laivas užantspau
•
gražiai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės 14 politinės policijos nuopelnas, pastebėta, kad tas žmogus vinių Bukarešte, ir ji su juo : duotas ir prašoma graikų vy
m. sukaktį. Ta proga jie priėmė dvi svarbias bet greičiausiai nuopelnas be pradeda energingai veikti ir susitarusi pradėjo sekti. Be riausybės padaryti jame smul
rezoliucijas. Rezoliucijoje dėl Vilniaus, tarp veik visų Europos valstybių yra pavojingas (Stalinui ir vi- veik po mėnesio laiko ir poii- kią kratą. Suareštuotieji nu
politinių policijų veikimo. Ru
kitko, pa brėžiama .sam sovietų režimui, ir todėl tinė policija ir jis pats paty gabenti į Bukareštą ir neva
munijos policijai teko atlikti
buvo duotas naujas įsakymas: rė, kad jo buvimo vieta jau prisipažįnę, kad jų tarpe esu
“Kadangi Lenkija atkakliai lenkina Vil
suėmimas, nes Rumunijoj toji
ko greičiausiai jo nusikratyti. žinoma ir teroristinei organi ir žmonių, pagrobusių gen.
niaus gyventojus, naudodiama barbariškus ir
grupė rengėsi padalyti vieną
zacijai. Tas asmuo gavo iš sa Kutepovą. Tą žmogų jie tu
neteisingus metodus ir pateisindama savo el
Darbas prasidėjęs Paryžiu
nusikalstamą darbą.
vo giminaitės telegramą, kvie rėję pagrobti dėl to, kad jis
gesį falsifikuotomis statistikomis ir tamsia
je. J darbą buvo įkinkyta ne
Rumunijos laikraščiai sten
čiantį jį atvyktį į Konstanco esąs sovietų valdžios išdavi-M
propagandą;
paprastai graži moteris, kuri
giasi įnešt į tą visą dalyką
uostą jos pasitikti. Sekamas kas ir paslapčių išdavėjl
Kadangi Aukščiausis Tarptautinis Tri
pradėjo bandyti to siekioja
daugiau šviesos, tačiau visai
i asmuo įtarė tą telegramą es- Kas jis yra, pasilieka kol ktff
bunolas 1931 m., spalių 15 d., Hagoj savo
mojo nervų stiprumą. Pavv1
®
suprantama, kad politinė po ................
• , - •
! ant netikrą- tt pranešė apie paslapty. Toji slaptai vedama
sprendimu pasmerkė Lenkijos neteisingą už
ziuje jai nepasiseke jo sugun- .
.
.
....
licija negali suteikti reikalin ,
T.
, jos gavimą politinei poneliai, rumunų "policijos kvota tiki
grobimą Vilniaus krašto, '
dyti. Jis suprato čia esant *
\
,
gų žinių, nes kvotos darbas
. .
....
. . .Buvo susitarta, kad asmuo masi duos pasauliui didelių
Todėl tebūnie
jam statomas politines pink....
dar nebaigta.
.
.
• r, ,
* • įvyks i Konstancą ir bus kaip sensacijų.
les ir pabėgo i Berlyną. Apsi- ... .
...
Nutarta, kad mes, Didžiojo Bostono lie
,
.
.
v,
,
.
.
reikiant
apsaugotas.
Tuo pat
.
tuviai, Amerikos Jungtinių Valstijų ištikimi Rumunų laikraščių praneši stojęs viešbuty, pajuto esąs ,
,
•
j-i x
•
laiku
i
Konstancosuostą
į, ....
piliečiai, teisingumo ir taikos vardu tvirtai mai, kurie yra atpasakoti Ry sekamas ir dėl atsargos pasi-i , .
#teiravo apie savo kambario
. plaukė “Filomelos laivas po
prašome mūsų šalies vyriausybę ir Tautų Są gos “Segodnia,” visą bylą
graikų vėliava, kuris jau se
kaimynus. Pasirodė, kad vie
jungą priminti- Lenkijai, kad ji pildytų savo taip rašo.
niai buvo žinomas vietinei po
konstitueiją ir tarptautines sutartis, atida Konstancoj suimti 30 teroris name kambary gyvena kaž licijai.
Cliicagos ir apylinkių “Dra
rytų lietuviškas mokyklas, sustabdytų perse tų yra geriausi ir patikimiau koks vengrų baronas, kitame
ugo
” skaitytojai, gaunantieji
Kaip buvo susitarta, su pokiojimą Vilniaus krašto lietuvių ir grąžintą i sį bolševiką teroristinės orga- stambus anglų pramonininkas,
Vilnių su jo apylinkėmis Lietuvos respubli nizacijos nariai, sukviesti iš trečiame nepaprastai graži j licija asmuo nuvyko į Kons- mūsų laikraštį per paštą, pra
kai, kuriai Vilnius priklauso etnografiniu, is visų Europos valstybių sosti moteris, atvažiavusi tuojau po ' tancą, apsistojo viename vieš dėjo rugoti dėl nereguIeii o
toriniu, juridiniu ir ekonominiu žvilgsniu.” nių į Konstancą pagrobti vie- jo atvykimo. Ją atlydėjo la buty ir paskirtu laiku išėjo “Draugo” gavimo. Ypač šeš
•
bai įdomus vyras, kurio paso pasitikti į uostą savo giminai- tadienio numeris, labiausia pa
Dėl Klaipėdos krašto griežtai pareikšta; no žmogaus. Tai esąs asmuo,
geidaujamas, ateinąs tik pir
kuris dar prie caro valdžios amžius jokiu būdu neatitinka; tės. Išėjęs iš viešbučio rado madienį. Praneša, kad tas ne
“Kadangi vokiečių agitatoriai už Berly
užėmęs aukštą vietą. Po re- faktinąjį amžių, ir tuojau vėl' teroristų pastatyta mašiną', reguleriškumas apsireiškęs tik
no pinigus laimėdavo rinkimus, pasilikdami voliucijos jis buvęs vienus ii
Už keli’! valandų jis | kuri turlijo jį nugabeni į uosjėgoje ;(valdžioje), vartodami šlykščią pro
1 vėl pamatė tą pačią Paryžiaus‘tą ir įsodinti į “rįlomelos daug maž nuo Naujų Metų.
G. P. Ū. patikimų darbinin
pagandą prieš Lietuvą ir lietuvius Į
gražuolę, bandžiusią naudotis | laivą, kuris jau buvo pasiruokų. Tačiau jo veikimas G. P. savo grožio turtais. Suprato Į šęs išplaukti į jūrą Odesos Skaitytojai prašomi atsimi
Kadangi vokiečių agitatorius ponas Boetnti, kad reguleriškas “Drau
U. pasirodė jau nebuvęs toks didėjant pavojų ir tuojau iš- link.
teher, Klaipėdos direktorijos pirmininkas, ve
nuoširdus. S&yšy su sąmoks vyko į Vieną, o paskui ir į Terori8tq maginai pra<|US go” pristatymas skaitytojams
dė slaptas derybas Berlyne su Vokietijos ofi
mums labai rūpi. Mes daoar
p&skuį
3
lu prieš Stajiną, kuriam va Bukareštą, manydamas užtrycialiais asmenimis;
laikraštį pristatome paštui nei
dovaująs ištrėmime sėdįs Tro nęs savo buvimo pėdsakus. ! policijos mašinos, o uoste bu- kiek nė vėliau, negu prieš KaKadangi Vokietijos konsulas Klaipėdoje
as
Teroristai dabar jau turėjo ;vo slaptai išstatytas reikalin- i ledas. Aišku, kad kas nors da
išdavė slaptą leidimą sąmokslininkui Baltra ckis, į to, dąr nežinomo
miejui, kas nesuderinama su tarptautiniais mens rankas.,I yra patekę svar- įsakymą iš Maskvos pristaty-i gas policijos būrys, Ir tikrai, irosi pašte, o ne “Draugo”
foiįs slapti dokumentai, ku- ti nebūtinai jį gyvą, bet jau' automobilis su pagrobtu žmo- .spaustuvėje, kad laikraštis ne
papročiais nei su gera valia;
pasiekia lajku skaitytojų. Di
Kadangi į Lietuvos vyriausybės rankas
dėjant biznio depresijai, ma
VISUR TRŪKUMAI
patekę dokumentai aiškiai parodo špionažo civilizuotą pasaulį, smerkdami Vokietijos ki
žiau ir paštas turi darbo. Ir
veiksmą iš pono Boettcher ir jo kompanijos šimąsi j Klaipėdą, kaip josios “Drang navli
Spauda praneša, kad: Latvijos muitinės pašte darbininkų štabas ma
pusės ir liudija apie kišimąsi Vokietijos į Osten” žygį ir remiame Klaipėdos Guberna- !
toriu, suvaržiusi vokiečių aroganciją Klaipė- ir pašto Įstaigos jau kuris laikas kontroliuoja žinamas. Permainoms einant,
Lietuvos vidaus reikalus;
doje ir pašalinusį Klaipėdos krašto neištiki registruotus laiškus, ateinančius iš užsienių nereguleriškumas apsireiškia.
Kadangi Klaipėdos kraštas yra Lietuvos mus valdininkus.”
ir siunčiamus iš Latvijos į užsienius. KonNėra abejonės, kad ir paš
respublikos neabejotina dalis;
Be abejojimo, lietuviai visi sutinka su Į (rolė daroma sąryšy su valiuto suvaržymais.
tui rūpi geros patarnavimas.
Kadangi Vokietija neturi jokios teisės į tomis mintimis, kurios yra pabrėžtos bosto Iki šiol tokiuose laiškuose rasta apie 10?,009 O iš savo puses mes darysime
niečių rezoliucijose. Švenčių proga visos mū latų siųstų į užsienius valiuta ir čekiais.
šio krašto reikalų tvarkymą,
Reikia manyti, kad tokia drastiška regis pastangas ir tarsimės su pas
sų kolonijos- tinkainomis rezoliucijomis turė
tu tol, kol mūsų skaitytojai
Todėl tebūna
tų pasisakyti dėl aktualiausiųjų lietuvių tau truotų laiškų kontrolė ne iš gero yra. Įvesta.
pradės gauti reguleriai po seNutarta, kad mes, Didžiojo Bostono Lie tos reikalų. Bostono lietuviai katalikai gražų .Matyti, kad ir mūsų brolius latvius fintųisinis i
krizis skaudžiai palietė. Taigi, visur yra šio novei.
tuviai, Amerikos Jungtinių Valstijų lojalūs pavyzdį parodė.
kių ar tokių trūkumų.
piliečiai, vieningai protestuojame prieš visą

PRANEŠIMAS,

Karo.

užėmė kelerius metus. .
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/ BOLŠEVIKŲ TERORISTINĖ ORGANIZACIJA EUROPOJ

Išeina kasdien, i&skyrus sekmadienius

bia

vas

ves minint, vyriausybė turėtų atsižvelgti
sunkią spaudos būtį ir grąžinti jai laisvę.
Yra sakoma, kad ir rusų caro valdžia taip j
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Be to, kažkaip sau pačiam netikėtai, ;
vedžiau žmoną, maloniąją Zabelę. Turiu į
atvirai pasisakyti, kad' tarnyboj vietelę
turėjau vidutinišką, nevisai mažą, pats
buvau ir esu vyrukas nešpetnas, kaip kati
ponios ir panelės tvirtina, todėl man ir
pavyko lig gyvos galvos pavilioti lipšnią
ją Zabelytę, gimimo tikrą miestietę, labai
gerai išauklėtą ir beveik suprantančią len
kiškai. Tad pirmuosius medaus mėnesius
po vestuvių gyvenau kaip sapne. Dieną ir
naktį, kur eisi kur būsi — Zabelytė vis
tau prie šono. Tik čiulba, tik ulba, kai
tikra lakštingalėlė. Ir baiip gal būt buvę
lig pat musų žemiškojo gyvenimo pabai
gos, jei ne tas nelemtas ekonominis krizis.
Ir velniai žino, kurie vėjai tą prakeik
tą krizį atpūtė! Rodos nieko ypatingo ne
atsitiko: nei žemė drebėjo, nei perkūnai
griaudė, O krizis tik pakabakšt! p«Utabakšt! ir ėmė belstis j daugelio žmonių
duris. Įr pradžių kažkaip staiga išseko
pinigai.
skolų, mat, statydamas pada
riau nemaža. Be to, žmogus ne kiaulė, ir
žmonelę reikia tinkamai laikyti ir puošti.

O
Bet tas pradžioj ir nebuvo sunku; pa

“Draugo” adi

brėžei vekselio bkinke vardą pavardę —
ir drožk bankanj Pinigų — kiek nori:
nors saujomis semk! O dabar, po plynių,
kad ir gyvas į batą lįsk! Niekas ne tik
neskolina, bet plėšte plėšia, graužto grau
žia skolas atiduot|. Tik neišmanai žmogus
kaip jas, tas prakeiktas skolas mokėti, jei
visur išnyko pinigai. Nori — kask iš že
mės, nori — pats imk dirbti, bet aišku,
Lietuvos Banko nenukonkuruosi. Tačiau
bėda neateina vienų viena.
Prasidėjus kriziui, įstaigos ėmė šaukti
gvoltą, esą tarnautojų perdaug ir algas
reikią mažinti! Kas daryti! Sėdi, dirbi,
o tau pakinkliai dreba: ko gero, ims dtpir iššluos.
Nežinant, kas1 toliau bus, žiemai ar
tėjant, man kilo mintis susispausti, pra
dėti taupyti. Mieste nelengva gyventi nei
vasarą, o žiemą — kas ir bekalbėti. Tad
nutariau Zabelytę išsiųsti gyventi sodžiun,
į sklypą. Maniau, kad vis lengviau bus:
aš mieste tarnausiu, o ji ten ūky veis
vištas, augins bekonus, versis pieno ūkiu.
Taip einant dalykams, skolas banatant

Zalielei pasakiau savo sumanymą, ji pa
šoko iš džiaugsmo, stvėrė mane už kaklo i
Į
ir ėmė šokti fokstrotą:
— Kaip puiku, oi, kaip puiku. Aš jau i
seniai svajoju apie gyvenimą sodžiuj. Tik
pagalvok: mažos kiaufės, maži ėriukai,
mažos karvytės! Ot, tai dirbsiu aš ten.
Sakyk tik, kada važiuosim? •
. — Poryt, brangioji, nes turiu dar gau
ti bent savaitę atostogų?
,
— Oi, kaip puiku, kaip puiku! — šo
ko Zalielytė, tąsydama mane po kambarį.
— dabar aš bėgu pas siuvėją, nes turiu
susitvarkyti.
Mane pakratė šaltis tai, išgirdus. Rot
buvo jau vėlu... Ir po dviejų dienų, su
penketu didžiuliu dėžių, kuriose buvo Zabelytės užsakyti kasdieniniai šeimininkės
rūbai, prariję keturių mėnesių algų, atva
žiavom į mūsų ūkį, kurį vedė samdomas
patikimas bernas.
Zalielė, įėjusi trobon, ausiraiukė ir ke
lis kartus patraukė nosim. Teisybė, tro
boj Imivo Jaučiama garų ir rėžė smarkus
kopūstų kvąpas. Zabelė tuoj šoko prie dė

išsimokėsiu ir gyvensim, kaip ponai! Kai

žės, išėmė didžiulę odekolono bonką ir ė-

mė purkšti, kad net žandai raudonavo,
Su pasišiaušusiu, murzinu, gulinčiu pasuole j šuniui jį bematant susidraugavo ir
pradėjo vaišinti jį šokoladu. Nuvargusi
po kelionės, ji anksti nuėjo gulti, prieš tai
paklausdama, kada iš ryto melžiamos kar
vės.

— Šeštą valandą, poniutei — lėtai
atsakė bernas, sukdamas namie auginto
tabako bankrotką.
— Tai ir aš atsikelsiu. — tarė ji nitui
prieš užmigdama. — Matai, tu esi neprą^.,
ktikas. Tave laimi lengva apgauti. O aš
turiu žiūrėti, kad jie kn*1 nenudėtų pieno,
nes aš — šeimininkė.
Buvo jau pusiau dešimta valanda ry
to, kai ji atsikėlė, pasipuošusi naujutėliu
apsiaustu.
— Na, einam karvių melžti! — tarė jK
— Bet, brangioji, karvės melžiamos
šeštą valandą, o dabar jau beveik dešimta.
— Ką? — sušuko ji. — Jie, reiškia,
mane nori apgauti? Ar aš tau nesakiau
vakar, a?
(Bus daugiau)
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Fetrirtadienis, vas, 25, 1932

Vasario 16 d. minėjimas mūsų parapijose
rr -r-u

užtraukė “Sveiki broliai dai-itns.” “Tolyn, tolyn” duetų (pasauli, mes be Vilniaus ne-i 16 <1. vakarų. Žmonių, nors ir mų. Atėjus gerai progai, mū-jbės, neužmiršti Ijetuvos reinininkai,’' “Aš už jūrių žie-'sudainavo Petkienė ir Zigmai,- jnurimsim”. Klebonas kun. J. gerokai lijo. prisirinko beveik ’sų tautos vadai pašaukė sa-jkalų, kalinėti su vai

-.-u TOS f-VLHTĖS
MINĖJIMAS RADIJO
BANGOMIS

mavojau” ir “ Dzimdzi-Drim-'tienė. “ljaivvne” sudainavo IRaškauskas pasakė labai gra- pilnutėlė musu parapija sve- Į vanorius Į lietuvių pulkus. Šie! lietuviškai ir auklėti j
p. Šatulaitienė. “Šėriau žirge- žių patriotiškų kalbų, kuri vai tu:nė, kuri yra gana didelė, (greit susidarė ir greit augo., tiškoje dvasioje, kad ir
dzi”.
K un. Roreišis savo kalboje lį” padainavo baritonas p. kučiams labai patiko. Po jo Vakaro vedėju buvo bed. sk. Dėl šalingo tų kovotojų pa-,tų Lietuvai naudingi,?
Vasario 16 d. sukako lygiai
14 metų, kai Lietuva tapo ne
priklausoma tauta.
Šiomis
svarbiomis sukaktuvėmis vi
sa lietuvių tauta buvo labai

susidomėjus, kad daugumas
organizuotų draugijų, parapiju, laikraščių — labai iškil
mingai šventė vasario 16 d.,
rengdami visokias patrijotiškas sueigas. Tų sukaktuvių
diena labai gražiai pažymėta
per radijų-—oro bangomis, nes
tų dienų buvo eilinė lietuvių
įstaigos Peoples Pumiturė Co.
radijo programa ir ta visa
valanda buvo skirta šio svarbaus įvykio paminėjimui.
Svetainėse ir kitose lietuviu
sueigose be abejonės tik lie-

apibūdina Lietuvos praeitį/Vizgaitis. “Skambančios styKalbėjo, kaip Lietuva buvo f gos” duetų padainavo S. Bukpavergta po svetimu jungu, šaitė ir A. Juodsnukaitė. Muz.
neturėjo savo mokyklų ; knygos J. Či'žauskas išpildė solo. Vi
buvo atimamos, viskas buvo sos solistės-ai žaviai sudaina
užginta ir naikinama; bet lie vo tai dienai pritaikintas gra
tuviai savo kalbos neužmiršo žias dainas. Smuiku ir pijano
bai gerai ir gražiai išpildė
Lietuviai yra galingi ir bran- labai
ukalų broliai Stankevičiai.
gina savo gimtųjų kalbų, kuri veikalų
visaip buvo naikinama, o ne- Dialogų “Mes už Vilnių” la

galėta panaikinti. Štai, kų knu.
Boreišis pasakė: “Ačiū musų
protėviams, mūsų Lietuvos
močiutėms. Jos prie to viso
prisidėjo. Kadaise jos prie ratelio sėdėdamos, siūlų sukdamos, mokė savo vaikelius. Taiffb *r pramokė šiek tiek skaitvti. Taip gi maža pasiliko to-

tuviai šventė šias sukaktuves, kiQ, kuris nemoka ir rašyti,
bet ta radijo programa davėjai yra garbė mūsų Lietuvos
progos ir nesuskaitomam ki- moterims.” Toliau kun. Boreitataueių klausytojų skaičiui 8is pagerbė tuos, kurie kovoišgirsti mūsų gražias dainas;.!0 visados už Lietuvą. Jis sa

bai gerai atliko Mičiūtaitė ir
Alsaris. Šv. Petro par. choras, vadovaujant p. K. Sma-

liui, sudainavo keletu dainų-gerai, gražiai ir skambiai. Šv.
Jurgio par. choras, vadovau
jamas muz. J. Cižausko, žaviai
dainavo; kaip visuomet, taip
ir šį kartų galingas ir garsus
eli oras sudainavo geriausiai,
Lietuvos Himnu užbaigta pro-

grama.
Nors mes toli esame nuo
savo gimtojo krašto Lietuvos,
ir muzikų ir gauti progos mus;ko:— “Daug buvo kovotojų bet matyti, ir mes jausmais
arčiau pažinti nes natirta I ir geradarių, o'jų vardai nėra esame labai glaudžiai surišti
*
’
P
’ užrašyti.
Tegu būna ga.M su Tėvyne, ii kur esame kilę.
kad kitataučiai labai mėgsta
klausyti šių Lietuvių radijo jiems.” Kalba buvo labai tu- Visi detroitiečiai susirinkome
rininga, pasiliks mūsų atrnin paminėti mūsų brangių istoriprogramų.
nę šventę, laisvės atgavima ir
Nors Peoples Purniture Ko
ilgam,
vaidinta veikalas Nepriklausomybės 14 metų sumpanija pasižymi geros rū-, F°' to

kalbos visi vaikučiai pasiža pirm. Trakšelis.
siryžimo
Nepriklausomybės J Vilnių atavaduojant.
f
dėjo visuomet kalbėti lietuvišVargon. Kailiukaičio veda- karo pradžia buvo laiminga,Į
.. . . .,
. .
.
, ...
... ,
..
;
.
Karstais ir ilgais
kai ir būti dideliais pntrijo- mas parapijos elioras sugirdo nors ir daug gyvų aukų buvo. ,|)nyo nuoširdžiai
tais ir pasižadėjo, kuomet už j jo Lietuvos Himną. Maža iner-! Bet lietuvybės dvasia visus I,
,
v
.»
.
. .
.
.
.
. kap. Jurgelai už
augs, reikalauti iš Amerikos (gaitė gražiai padainavo vienųjtris priešus nugalėjo. Tokiu
Nors salėje
valdžios, kad priverstų lenkus i patriotiškų ir vienų šiaip sau! būdu pradėta organizuoti vai
raudojau
jįe
atiduoti Vilnių Lietuvai, o jei (dainelę, atitinkamai vaidir.da stvbė, nieko neturint. Ji buvo, u?sį]ajkė fja| j -j
tas negelbės, tai patys eisią ma, kitai mergaitei pritariant gan greit atstatyta ir srnar" i ^įos patriotiškos kalbos
Lietuvos valdžiai į pagalbų ir pijami. Publikai labai patiko Į kiai progresuoja. Jaunos mi- ^juti
Lukus išvysią iš Vilniaus.
! jaunutės gabios artistės,
si) valstybės laisvę ir toliau
Kleb. kun. Bublys
Užbigiant programų, visi1 Po to kapitonas P. Jurgėla saug-ja Lietuvos kariuomenė
sudainavo “Lietuva, Tėvynė ! pradėjo savo gražių, labai į- ir šaulių sąjunga. Šiauliai la ragindamas labiau
Mūsų”.
(lomių kalbų, kuri tęsėsi ilgiau bai gerai susitvarkę, uoliai lietuvių kalbų, vaikučius
Vietinis kaip valandų. Kaip geras kal ruošiasi Vilniaus atvadavimui lėti lietuviškoje dvasioj#
bėtojas, jis labai vaizdžiai ir ir visai tautai skiepija sveikų siųsti juos į Vyčių eiles' Mū
KENOSHA, W1S.
gražia lietuviška kalba primi patriotizmų. Šiaulių sąjunga sų vaikučiai — mūsų ateitis,
nė liūdnų lietuvių praeiti, ka šiandien labai galinga, neskai mūsų pavaduotojai visose m^
Mes, kenošiečiai, šiemet la- da lietuviai tmėjo vilkti sun tant kariuomenės. Užtat ir si) parapijose ir organizaci
hai gražiai ir įspūdingai šven- kesnį vergų jungų, neg i 1 ar Lietuvos valdžia tapo drąses se.
Vakaro, vedėjas skai
leme vasario 16 dienų, nes tu- vini ar lenkai, kurie nebuvo nė prieš vokiečius.
rėjome pakviestų gerų kalbė- taip žiauriai persekiojami bu
Kap. Jurgėla savo kalbų pa nurodė, kiek Kenosbos I
tojų. ir Lietuvoje dėl Nepri- vusioje Rusijoje. Mūsų liaudis įvairino įvairiais epizodais a- viai prisidėjo aukomis ir dar

klausomybės kovojusį, AmerikoJe gimusį kapitonų P. JurSe,$- Mums labai svarbu buvo
išgirsti apie Lietuvos laisvės
«kovojimą iš t, kov, ir karo

bais prie Nepriklausomybės,
atgavimo.
(},ražus tautinės šventės paminėjimas baigtas Lietu
Himnu.

Federacijos

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

palikta be šviesuomenės, vis
dėlto išlaikė savo gimtųjų kal
bų', kuri per aušrininkų pat
riotiškas knygas ir maldakny
ges sukėlė tautiškų susiprati
mų. Tautos nelaisvė darėsi ne
dalyvio.
^’0S šventės paminėjimų su pakenčiama ir negirdėta žiau
ren£a vietinis Ą. m. Liet. Kai. ri vokiečiij okupacija galiui
skyrius

pie lietuvių drąsumų, kurį pa
rodė ne tik Lietuvos karei
viai, partizanai, Šiauliai, bet
ir lenkų pavergti būsų broliai.
Iš to visko matyti, kad Lie
tuva nežus, nes yra kam jų
ginti.
Pabaigoje karštai ragino suvasario nai sustiprino laisvės troški - si l inkusius neapleisti lietuvy-

■

šies radijo programomis, bet (“^ventadarbiai.” Veikalas a- kaktuves. Nors jaunimas yra
to antradienio vakarų, galima' pibūdina tai, kaip buvo lietugimęs ir augęs, bet matv

sakyti, buvo dar gražesnė ir viai suimti u!ž lietuviškus raš- ti, kad ir jų krūtinėse dega
įdomesnė pasiklausyti, rtes ji tus ir knygas- Po to Rusijos-meilė ir prisirišimas prie Tė
pilnai žavėjo kiekvieno lietu žandarai atima jiems gyvybę vynės. Ir jie gausiai dalyvau

vio klausytojo sielų.
Dainininkai ir dainininkė i
p. Pažerskienė, p. Kelertienė,
K. Pažerskis ir J. Gudas, įžy
mūs dainininkai, buvo pasi
rinkę gražias ir patrijotiška^
daineles, kurias sudainavo la
bai gražiai ir girtinai tai solo
''tai duetais.
“Draugo” vyr. redaktorius
L. Šimutis pasakė labai Įdo
mių ir šiam paminėjimui ati,
tinkamų kalbų. T>r. J. Bložis
kalbėjo, iš sveikatos srities, o
kun.
A. Valančius kalbėjo
apie neturtingųjų šelpimų.
Reikia pažymėti, kad Peoplės Kurn'.ture Kompanija vei
ta didelės pagarbos tarp lie-

Ja >r veikia tuose paminėjifinose išvien su savo tėveliais;
.i‘e ima pavyzdį iš suaugusiU, susipratusių veikėjų ir
Tėvynės mylėtojų. Kad mūsų
tauta 3au ateinančiais kitais
penkioliktais jubiliejiniais mvtais minėtų tų šventę sustir-.ė
*ie Vilniuje, kur musų bočių
kauIai ilsisi» ir ka<1 ant Ge<ii
i,lin(> Pilies 1<alno suplevėsuotrispalve Lietuvos vėlia*.u!
Vėl choras dainuoja “Jauni Ir kad neveltui nueitų tie mū
mo Himnas”, “Vilnius” ir sų troškimai, minėjimai atei
nančiais kitais jubiliejiniais
“Star Spangled Banner”.
Vyčių 102 kuopos dlee ('lu metais. Nors mūsų valstybė
bas ir choras labai gražiai sa yra jauna ir maža, bet tarp
vo užduotį atliko, dėl to pub- svetimtaučių jau yra gerai ži
noma.
Detroito amerikoniš
nepasigailėjo katučių,
kuose laikraščiuose buvo Įdė
Kun. Boreišis již graižių kalti mūsų kalbėtojų paveikslai
bų daugiausia katučių gavo.
ir gražūs aprašymai apie Tė
Žodžiu, viskas buvo puiku, ir
vynę Lietuvą.
publika buvo labai patenkinTegu skamba Lietuvos Laita. Ilgai bus minimas tas vr.
sves varpas po viso pasaulio
karas mūsų mintyse.

A. Vasiliauskas labai puikiai dainuoja solo kelias daineles. Liet. Vyčių G.lee Club
dainavo “Leiskit Į Tėvynę.”
“Plaukia Nemunėlis,” “Ei,
Jaunime” ir ”Grybai”. Vėl
rėžia Golden Harmony Boys
orkestras. Prasideda ir ristynės.
Mistikai komedi jantai:
P. Padolskis, A. Karpauska^
ir V. Verseckas. Ristikai dapgiausia prijuokino publika.

tuvių dėl dalyvavimo su radijo
programa, paminint tas braugias mūsų tautos laisvo gvvenimo sukaktuves.
Nuolatinis klausytojai
----------------------

DETROIT, MICH.

Šv. Antano , parapijos kleb.
kun. Boreišis ir Vyčių 102 kp.
choras ir Glee Club su vargon.
J. Blažio pagalba surengė vakarų Lietuvos Nepriklausomybes šventei vasario 16 d. pa
minėti. Tai buvo bent vakaras! Tokio gausingo ir smagaus vakaro dar nebuvo Dėtroite. Atidarant vakarų, “Golden Harmony Boys Orkestrą”
puikiai pagrojo
pritaikytų
muzikos dalykų tai šventei.
Tuojaus pasirodo ir Vyčių
eboras, labai gausingai ir gra
žiai tautiškai apsirėdęs. Savo
maloniais balseliais sugiedojo
Lietuvos Himnų ir po to užtraukė “Laisvės Varpas”. A.
Vasiliauskas ir V. Verseckas
sudainuoja “Ant marių krantelio.” Vyčių kp. Glee Club

Detroito senelis
---- —
Lietuvos Nepriklausomybė :
šventė paminėta vasario 21 d.
Sv. Jurgio ir Šv. Petro palapijos drauge minėjo Nepriklausomybės dienų Šv. Jurgio
parap. bažnytinėj svetainėj,
Programa prasidėjo 4 vai. po
piet. Kleb. kun. J. B. Čižauskas trumpai ir aiškiai apibūdino tos šventės reikšmę mfitautai. Mūsų įžymus kaibėtojai pasakė kalbas. Kun.
V. Misevičius, dr. J. Jonikis,
P> Molis, ukrainų kun. dr
Sambratrtwič ir kiti. Visi kaibėtojai pereiškė džiaugta^
tautos atgijimo ir 14 metu
laisvo gyvavimo. Solistės-ni
išpildė programos dalį. P. M.
Stankienė padainavo “Lucia”.
A. ir B. Zemnickaitės ir A.
Šarkytė sudainavo “Aušta ry-

kraštus ir tegu gyvuoja Laisva ir Nepriklausoma Tėvynė
Lietuva!

Rep.
ROSELAND, ILL

Vasario 16 d. Visų Šv. par.
mokyklos vaikai gražiai pa
minėjo 14 metų Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. A. Poeifltė padainavo
“Leiski! į
Tėvynę”, mergaičių choras
padaihavo “O Lietuva numylėta”. Jurgis Žilius, 9 metų
vaikas, pasakė trumpų prakaIbėlę: kada lietu va atgavo
laisvę ir kaip jų atgavo. R.
Kėkštą irgi pasakė keletą panašaus turinio žodžių. V. Se«ūtė papasakojo apie Geditnino sapnų ir kas pastatė Vilniaus miestų. Po to visi mo
kyklos vaikai sudainavo “Ei,

fc* ■«<> Irta-

Aš visuomet

Lucky Strike

“Niekas taip balso savybių neiškelia, kaip mikrofonas. Dėl to aš visuomet
reikalauju LUCKY STRIKE — cigarelo, kuris, tikrai žinau, bus palankus
mano gerklei. Tamsta savo kreditan turite dar vieną laimėjimą įvesdami
naujos rūšies Celofaninį pakelio įvyniojimą, kuris taip lengvai atidaromas?*

*0,

f4 "SpraflalM" UmĮ Vlwt t»la«a
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UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—«•
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Ketvirtadienis, ras. 55, 1932

Pranciškaus parapijos Lietuvos Kryžiaus kelius, pra- kaktis. Paminėjimą suruošė
WEST SIDE
klo galybe, kiek atgijusia lie
.svetainėj buvo surengtas tani dedant nuo Mindaugo iki dn- mūsų jaunimas—L. Vyčių 112
tuvybės dvasia.
I pritaikintas vakaras. Žmonių, bartinhi laikų, kiek smulkiau kuopa, savo iniciatyva ir pa- Lietuvos Nepriklausomyvės
Gausiam žmonių atsilanky- ]
kurie myli Tėvynę Lietuvą, piešdamas Lietuvos karinome- stangomis. Šv. Panelės Gimi paskelbimo diena šioje kolo mui pakenkė drėgnas oras.
paaiškino te šventės svaria) Prisirinko pilna didžiulė mū- nės kūrimosi pradžią ir jos mo par. salė buvo pilnutėlė nijoje buvo gražiai paminėta.
Ten buvęs]
ROCKFORD, ILL.
žygius.
Sako:
“
Nors
Lietuva
žmonių.
Labai
daug
gražaus
i'ir reikšmę lietuvių tautai ir,»» svetainė. Programa iš trijų
Vakare Aušros Vartų parap.
jau
yra
laisva
ir
minim
jos
i
jaunimo.
Programa
įvairi.
Jai
lietuviu'visam
Lietuvos
kraštui.
Ji
ladali
«
lab
“
Senti
pavyko.
Pirbažnyčioje atlaikyta gedulin
Ir mūsų nedidelė
mą
gražią
dalį
išpildė
para

Nepriklausomybės
keturiolikĮ
sumaniai
ir
gyvai
vadovavo
TROKŠSTA PRANEŠTI
gi Mišparai už žuvusius dėl
kolonija drauge su visa lietu-' bai svarbi ir Lietuvos išei
pijos mokyklos mokiniai, ku- tuosius metus, bet dar jos šir-!J. Juozaitis. Buvo dainų, mu- Lietuvos laisvės kovotojus
APIE SAVO
vių tauta gražiai paminėjo ' viams. Po to perskaitė kap. (
gražių vaizdelių dis besočio lenkų erelio dras- zikos, kalbų ir visokių įvairy- Pamokslą pasakė geri), klebo
SKILVĮ
tautinę lietuvių šventę — Lie- ‘ Jurgėlos laišką, kur jis praKlebonas
koma vaitoja; todėl turim bių. Publikos gausingi aplodis- nas kun. J. Mačiulionis.
tuvos Nepriklausomybės 14 nešė, kad dėl svarbių priežas- 111
n
.
“AS noriu pranežt
metų sukaktį. Buvo pakvies-'čių negalės atvykti pas mus, un'
w aus as ^a a* &ia šiandien pasiryžti, tinkamai mentai parodė, kad programa Po pamaldų bažnyčioj žmo
kitiems apie niano,
patyrimų su Pape i
tas nesenai iš Lietuvos atvy-,ir kartu labai gražiai pasveikalMJ». apibneatamae valandai išmušus, visi kaip jai labai patiko. Tėvai džiau- nės suėjo salėn. Parapinės mo
Dlapepsin”.
sako
k„ kapitonas Jurgėla. Bet jis'kino klebonų ir visus rakto-H* Ltetuvos kovų dėl Neprt- vienas stoti į Vilniaus vaduo- gėsi, matydami, kad jų vaikai
Mrs. B. Eastman,]
kyklos vaikučiai ir. mergaitės
1200 California St.j
vasario 16 d. buvo pakviestas Į dievins, linkėdamas mums vie- kiausomybės. Po to mūsų nul- tojų eiles. Ir Amerikos lietu- dirba gražų darbą, mini savo
Denver, Colo. "Ačl
ižbandžiau daugelį
žiniškas Šv. Cecilijos choras, viai turi toje garbingoje ko- tėvų krašto Nepriklausomy- padainavo keletą tautiškų dai
į Kenoslią, 111. Šventės minė-' nybėje ir santaikoje sugyvendalykų nuo nevirę
nų.
Kalbėjopats
kleb.
kun.
vadovaujant
varg.
A.
Glemvoje
dalyvauti.
Vilniaus
pabes
šventę.
Džiaugėsi
ir
klekinimo,
bet nė vle
jimas buvo atidėtas vasario ti ir niekados nepamiršti lieMačiulionis, “Draugo” admi
nas man nieko ge-į
žai,
sudainavo
daug
gražių
!
dangėje
karui
užtikus,
bent
bonas,
matydamas
savo
vario
ro nepadarė. Tada
21 dienai, sekmadieni.
j tuvių tautos reikalų. Šie gra
nistratorius kun. L. Draugelis •
draugas prikalbę^
dainelių,
o
kelias
turėjo
kelis
keli
tūkstančiai
čia
gimusių
vaujamą
jaunimą
dirbant
kilžūs linkėjimai buvo palydėti
mane paimti
ir “Draugo” administracijos]
Gaila, kad mūsų saliukėje :ilgais
.
plojimais. Bet mes vis ;kartu8 kartoti- Visa to vaka' jaunuolių turi leistis į kelio- nų tautišką darbą. Jis tą
lias tabletes
pastebėtino
p|
gali sutilpti vos kokis šimtas dėlto tikimės kada nors susi-!™ Programa buvo nukreipta j nę per vandenyną ir kas rai- džiaugsmą ir savo kalboje pa narys P. Gudas — Klebonas
parato.
žmonių. Buvo nutarta sureng laukti p. Jurgėlos ir išgirsti Tėvynę Lietuvų ir jai skirta. tas, kas pėsčias, kas aeropla- reiškė. Apie Lietuvą kalbėjo nurodinėjo reikalą jaunajai
"Dabar aš valgau net kopūstus
jokio nesmagumo paskiau. Jie
kartai
išlaikyti
lietuvybę
ii
ti užkandžius ir dėl Siaučian
Pabaigoje visi padainavo ‘Lie nais galingai pulti ir išvaduo- pats klebonas kun. Baltutis,
pirmiau tiesiog kankindavo,
jo patriotiškų prakalbų.
besu nė tiek nervuota, kiek
čio nedarbo įžanga padaryta
darbuotis
kultūros
reikaluose
tuva, Tėvynė mūsų’ ir links- ti Vilniaus kraštą!” Svetainė- J. Mickeliūnas ir L Šimutis,
vau; jaučiuos
daug
stipresni
skirstėmės namo.
be galo pigi — 25c. asmeniui. Giažiai šventę paminėję,
kiekvienu žvilgsniu.’1
je, pakilo didžiausios ovacijos, Pastarasis gyrė jaunimą, kad taip, kad Amerikos lietuviai sveikesnė
Vaistai turi turėti tikrų vartę, kad|
Užtat žmonių susirinko pilnu rakfordiečiai išsiskirstė pa
Birutė kalbėtojui užbaigus savo pa- neišsižada lietuvybės, kad ne- tose srityse taip pasižymėtų, iššauktų toki entuziastingų pareiš
kimų, kaip šį. Ir kada ne vienas, I
telė saliūkė. Buvo atvykę gar- tenkinti ir su nauju pasiryžitrijotišką kalbą.
pamiršta Lietuvos, kuriai Ne- kaip pasižymėjo Šarkis (Shar- bet šimtai ir net tūkstančiai, pra
bingų svečių: p. Sutkus iš uiu neišsižadėti lietuvybės.
apie tokį pat pasisekimų, ne
Toliau sudainavo vyrų siks- Pr‘klausomybe iškovota, ci key) sporte. Kun. Draugelis neša
galima abejoti apie kasdieninį užK.
Waukegano ir p. J. Pašvenstikimumų Pape’s
Dlapepsin teiki-]
tatas, P. Maskolaičiui vado- nant sunklais’ kruvinais ke- aiškino mokslo ir pasitikėji ine
pagelbos kenčiantiems nuo skil
kas iš Chicagos. Atsilankė ne
vio.
vaujant, “Vai tu žirge žirge,” 1,ais’ ‘>r skausmus t «">*•”
BINGHAMTON, N. ¥.
mo savim svarbą — P. Gudas Šios nekenksmingos, į saldainius
maža ir jaunimo. Tuo mes tu
NORTH SIDE
“Sudiev sesutės lietuvaitės”! Toks L. Vyčių 112 kuopos aiškino, kad Lietuvai Nepri panašios tabletės pašalina aitrumų, ]
rime džiaugtis, kad ir čia gi- j
-----------vėmimų,
gasus, išpūtimų,
galvos
ir “Leiskit į Tėvynę”. Daina- darbas daug džiaugsmo suteiskaudėjimus, kvaitulius ir kitus ne
mūšiam mūsų jaunimui yra i Vasario 16 d. minėjome šiklausomybė įgyta ne tiek gin- virškinimo simptomus.
Vietinio Am. Liet. Kat. Fe- vo J. Kaminskas, A. Rugienis, kė mūsų visuomenei, nes jis
brangi visos lietuvių tautos taip. Rytą Mišios uiž žuvusius
deracijos skyriaus rūpesniu, A. Manstavičius, V. Rėkus, V. parodė, kad organizuotasis
šventė.
kovose dėl Lietuvos Nepri
vasario 17 d. buvo suruoštas
_
• Miiujsuiuvutis.
klausoinybės. Vakare
v fcuvare o8 vai. Lietuvos Nepriklausomybės 14 Kaminskas ir A. Tviragas. Su- mūsų lietuvių katalikų, jauniLACHAWICZ IR SONUS
Programoj dalyvavo pampo
dainavo labai sutartinai ir už mas nemigdo savyje lietuvišPAGRABŲ VEDĖJAI
jos choras ir solistų. Sūdaikun £
pka
sukaktuvių pamiuėji tai jie gavo iš klausytojų daug kos dvasios, bet ją ugdo, gai
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
8“
labai
nuota Lietuvos Himnas, Ei,' ir dr. M. Viaikas. Abu kulbė-1”“’ 1kuris
' P“-1_8 ’
— katučių.
vina.
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
pasauli, mes be Vilniaus ne; i tojai kalbėjo tik apie buvu-1 rai> nes žnloni,i Prisirinko•_«Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Po dainų mūsų kleb. kun. Duok, Dieve, kad L Vyčių
nurimsim ir kitos gražios mūpypilnė parap. svetainė. VaNotary Public reikalus.
'sias Lietuvių Tautos laisvės
Svirskas trumpai primena su 112 kp. gražų pavyzdį pasek
sų dainos, kurios visus mus’įį'perįait6 karo vedėjas Bacevičius trumChicago, III.
Cicero, UI.
giliai sujaudino
s;« vakaro
volo™ Uk- sirinkusiems nepamiršti Vil tų visos kuopos ir visas mūsų
udino ir
ir nukreipė..
ir
paginęs šio
2314 W. 23rd Plaee
1439 So. 49 Court
niaus lietuvių, ragina tėvelius
mūsų visų nnntis , tolimųjų- uci> x
15
kuI slų, kvietė vietinį vargom X.
jaunimas.
Telef.
Roosevelt
2515
Telef. Cicero 5927
auklėti savo vaikus lietuviš
lkisvą Tėvynę—Lietuvą...
Š-------las
įkalbama apie piliečių lygybę Kulį Pritarti pijanu, o vietoms koje dvasioje ir patiems būti
Labai gražiai kalbėjo niūsų'įr spaudos laisvę. Ragino vi j&usirinkuswaiu5 sustojus griau- gerais lietuviais ir gerais šios
kleb. kun. Urbonavičius, kuris ]sus <jar kartą pasidarbuoti, isnnngai su^'iedotl Tautos Hiui- šalies piliečiais.
kiek galima, kad Lietuvos ną, kas ir buvo įvykdyta.
Po hlel?ono kalbos daroma
NAUJAS IŠRADIMAS
kontsitucija būtų vykdoma; Po to parap. choro solistė rinkliava Vilniečių lietuvių
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
kurios pasauUs per Muitus metų lau ragino jaunimą susipažinti su P. A. Kirstukaitė sudainavo naudai. Aukų surinkta $11.55.
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga.
savo sena Tėvyne ir ją pamil- dainelę; ilgai buvo girdimas Pasižymėjęs savo ugningo
Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtin
gų elementų, j* vilu kraštų svieto ti, priminus Vilnių ir Klaipė- gausus rankų plojimas. North
mis kalbomis “Vyties redak.
girių visokių medžių abejų. DekaKARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
“lakštingala” P. F. P. Lapinskas savo griausmin
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin dą, visa publika, kaip perku- Sidės
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skati nas trenkė, sušuko laikytis! Nausėdaitė savo skambiu bal- ga kalba klausytojuose sukė
VANDENS KELIAIS I KLAIPĖDĄ
dejimų. Rankų. Kojų tirpimų ir *r- nepasiduoti! ir jei reikės, ko- sėliu tikrai sužadino klausy- lė daug pasiryžimo kovai dėl
Salusį kraujų, nikstelėjlra» Ir šiaip
r—•
j
,
»
visokius
skaudėjimus,
Tūkstančiai voti, visiems
vieningai stoti tojams didesnę Tėvynės ,mei- galutino Lietuvos žemių su
žmonių yra pagiję, o milijonai da
Tautai į pagalbą.
lę, minint jos 14 metų Nepri- sostine Vilnium atvadavimo.
nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
Vakaro vedėjui padėkojus
11 vai. publika skirstei la- >kl<“«>wWa sukaktuves,
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvanuainojain: Jeigu bai patenkinta.
i Vakaro vedėjas perstoto visiems kalbėtojams ir atsi
nebūtų taip kaip rašom, pinigui gra
Buvęs kalbėti tarnavusi Lietuvos ka- laukusiems į šias iškilmes, ]
ži naru. Parsiduoda visur. Klauskite
taip. DEKEN’S NEW DISCOVERK
______________ riuomenėj kapitoną J. Jurgėnors jau vėlokai, bet visi su]
OJNTMENT. Kaina 76 centai.
lą-Jurgelevičių, kuris kaipo pasiryžimu skirstėsi į namus j
CICERO. ILL.
DEKEN’S OINTMENT GC.
Lietuvos laisvė kūrėjas, daug pasitenkinę.
i
HARTFORD, CONN.
Bijūnėlis {
Ciceriečiai Lietuvos Nepri-j UMit9 su «inkiu rankoje stovėADVOKATAI
klausomybės šventę minėjo
Tėvynės sargyboje ir poMARQUETTE PARK
net dviem atvejais: per VakUetuvai keltis iš po
] arinių Valstybių Liet. Kata- griuvėsių ir pelenų ątvaizilaMūsų kolonijoj vasario 1G
ilikų konferenciją vasario 14 d. vo dauK durpių'scenų iš Lie(John Bagdziunas Bordon)
šauniai paminėta Lietuvos
'vakare (tai buvo nors trumkūrimosi laikų. Jis ilgo- d.
ADVOKATAS
Nepriklausomybės
14
m.
su-'

VASARIO 16 DIENA MINĖJIMAS MUSŲ
PARAPIJOSE

CHICAGOJE

“DRAUGO” EKSKURSIJA

JOHN B. BORDEN

105 W. Adams St. Rm. 2U7;pai aprašyta
Telepbone

Randolph «7J7

apibėgo visus

“Draugo” 39

jJir) įr vasario 16 d.—SHVO ke-

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. litu.
Telepbone Roosevelt 9090
|
Name: 8 Iki 9 ryto Tei. Repub. 9600 ]

A. A. SUKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisu 77 W. Wubington St
Room 1602
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto Iki 4 po platų

Utarn , Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. bafayette 7*37

Vakarais:

Namų Tel.

Hyde Park 3296

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 SOUTH IA SALDE STREET
Room 19*4
Tel. Randelph *»M
Valandos nuo 9 ryto iki t vai. vak
*241 8o. Halsted St. Tel. Vlctory *6*1
Valu tos — 7

litam.. Ketv

iki

CiceiOS lietuviai Vasario 16

d. Lietuvos Laisvės Dieną iš
kilmingai minėjo. Rytą 8 vai.
kun. Vaičiūnas laikė Šv. Mi
šias ir parakė tai iškilmei pri
taikintą pamokslą. Vakare pa
rapijos salėj p. Milius rodė
paveikslus iš Lietuvos gyveni
mo ir valdžios kurinių. Klel»onas vėl pasakė trumpą, Imt
jausmingą prakalbą: “Jeigu
Lietuva yra laisva, ar jos
Laisvė išsilaikys.” Žmonių su
sirinko pusėtinai. Nuotaika
gera.

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas FREDERIK VIII

Jau netoli

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto

9 vakare

ir Rubato* vakare

INDIANA HARBOR, IND.

GHAS. A. PEPPER

Lietuvos Nepriklausomybės
14 melų pamiaėjimas pas ritus
ri vis ADVOKATAS
buvo nukeltas į sekni., vasa
3ark
St, Room 909)i*®
’>i
oNii uiV S7V
21 d. Tas
gražus darbas
5
i

|117 S. Union Avė.

• geriausiai navvko.

užsisakyk
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų —
vietą dabar.
Iš New Yorko išplauks. SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
greitai nueina ir greit išmokami.

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arlia laišku.
Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ'
SIUNTIMO SKYRIŲ:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2334 South Oaldey Avenue
X/

CHICAGO, ILL.
3

,
—-

2334 S. Oakley Ave^-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III,

D H I U G

vas. 25, 1932

Ketvirtadieni?,

I

S

sinių, sidabrinių laikrodėlių, Tad būtų malonu matyti daug Į
žiedų, radijas, pijanus ir Kt. tokių vakarėlių ir tokį gerų '
Nariai, kų pirkdami, atlanky- jaunimų, kaip Town of Lake.
,
Svetys Ofisas Tel. Grovehill 0617
BRIGHTON PARK
numeratos Laimėjimas atidė- kit p. Andreliūnų arba pašau
Kės. 6707 S. Arteaian Avė.
DR. SUZANA A. SLAKIS
kite Hemlock 8380.
-----------tas kitam susirinkimui.
Tel. Grovehill 0617
Kor. KUN. DEKSNIO IŠLEIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy
Liet. Vyčių 36 kp. svarbus į Kuopa nutarė persikelti j
TUVES
susirinkimas įvyko vasario 4 parapijos naujų auditorijų \>u4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
T0WN
OF
LAKE
dienų, pirm. p-lė S. Ališaus- sirinkimus laikyti, kai tik bus
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
' 2423 West Marųuette Road
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Maiųuette
Parke
vasario
0
kaitė su malda atidarė susi baigta dekoracijos, scenerijos
Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Seredomis ir NediUomiii pagal susitarimą.
Nedėlioj susitarus
Vasario
21
d.
labdarių
1
kp.
d.
pp.
Navickai,
savo
gražioj
1
_
rinkimų. Neatsilankius nut. ir visos svetainės patogumai
Otiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
surengė
labai
gražų
vakarėlį
rezidencijoj
(5836
So.
Arte'
tsi
..
Ofiso
4oso
raštin. išrinkta p-lė E. Tebels- įrengti.
Rea. 9865
sian
Avė.)
surengė
puikius
Į
pm
■
p
DAMAIIQMAQ
labdarybės
naudai.
Nors
maKleb.
kun.
A.
Briška
maiokaitė.
Ofiso Ir Re*. Tel. BouL 1114
Oflso ir Re*. Tel. Boul. 5913
Naji nariai įstojo: panelė E. niai sutiko leisti par. jaunimui žutė parapijos svetainėlė, bet pietus, atsisveikinant, apgai-' Iflli Ai Ui llARAUuAAu
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
Karanauskaitė, L. Vengelaus- savam kampely gyvuoti ir dir- žmonių prisirinko pilnutė. Vei- lestaujant, palinkint kun. Dek5815 — 6th Avenue
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
bti su parapijonimis. Nutarta kalelį * ‘ Pražydo suvytusios sniui laimingos kelionės naukas, 1). Varnės.
KENOSHA, W1S.
VaL: |-4 ir 1-9. vai. vakar*
VzL:
i-l ir 3:33-3:33 vzl. vak.
Ofiso vai?:
Komisijos narys, J. MašTū- Gavėnios metu surengti kau gėlės”, labai tinkamai suvai jon vieton ir kloties Utica, N.
Nedėlioj susi tarų*
Nedėliok suMtara*
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencijos ofisas:
nas pranešė, kad šokiai sau liukų žaidimus parapijos sve dino. Visi vaidylos yra Ame Y. Jis čia skiriamas eiti lie
3904 — 71st Street
tainėj. Išrinkta komisija M. rikoj gimę ir augę, išskiriant tuvių parapijos klebono parei Ofiso vai.
nuo 10 iki 12 vai. ryto
sio 10 d. pavyko su pelnu.
Tol. Canal 0257
Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 1793
p. Čepulienę. Po vaidinimo gas. Beje, reikia priminti, kad1
Dėkojo Brighton Parko jau- Stankaitei vadovaujant,
niurni ir parapijos chorui, na-1 Išrinkta komisija vajaus va- programos vedėja p. Sudeikie- vyksta ne visai naujon v iv-1 DENTISTAI
I
įiiams, L V. kuopoms ir vi- karui surengti. Narifz J. Svil- nė, kuopos pirm., paaiškino, ton. Mat prieš 20 metų jo ten '
Gydytojas ir Chirurgas
VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Phone Boulevard 7042
kad
visos
artistės
panelės
pribūta ir suorganizuota lietuvių
Isiems už paramų ir dienias- pa, AL. Stankaitė, F. Norbu1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. Califoinia Avė.
čiui “Draugui” už skelbimų.' Laite, J. Masiūnas, S. Barkau-į klauso prie labdarių ir labai parapija; jam ten teko nemaža
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Nedėlioję pagal sutartį
Sporto vedėja Ališauskaitė >kas, E. Karanauskaitė, J. Va-i darbuojasi labdarybės naudai pasidarbuoti, žadinant tenykšDENTISTAS
6 iki 8:30 vakare
pranešė, kad merginų basket-j lutaitė, K. Zaromskis. R. An-rir kad visi gerieji ponaičiai čiuose lietuviuose religinę ir
4645 So. Ashland Avė.
Tel. Canal 6764
Res. Republlc 6360
tautinę
sųmonę.
Į
holo ratelis žaidžia' Lygoje, dreliūnas pažadėjo duoti do- žada įsirašyti prie labdarių.
Arti 47 Street
Basketbolo ratelis stovi pir-1 vami aūEso žiedų su vyties į Kleb. kun. Skripka savo turiKai pp. Navickai rengė šių
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 6122
moj vietoj L. V. Lygoje. Va-! ženklu, tam, kuris daugiausia I ningoj kalboj labai gyrė lab- įspūdingų pramogėlę, neturė
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Kertė So. Western Avenue
lio, sportininkai,laimėkite narių įrašysvajaus metu. R. jdariškus jų darbus
ir ragino jo tikslų sukviesti ištisų eilę
IR OHSTETHlhAS
Tel. Prospect 1028
svečių — giminių ir draugų. '
čempionatų!
Andreliūnas
turikrautuvę į visus rašytis prie labdarių ir
Gydo stalgias ir cnronlškaa ilga.
DENTISTAS
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
vyrų. tnjlerų ir vaisų
Tel. Canal 0706
Dienraščio “Draugo” pre-j (2650 W. 63rd St.); laiko auk-Įremti jų darbus. Toliau buvo Į Čia tik, šalia garbės svečio,
2201 West 22nd Street
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
DARO
OPERACIJAS
(Kampas Leavitt St.)
dainos, duetai, solo, smuikų j kun. Deksnio, pakviesta keleNedėlioj pagal susitarimą
Ligonius priima Kasdieną nuo
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
.
pietų iki 8 vai. vakaro.
duetas ir kvartetas iš dviejų tas dvasininkų ir vienas kitas
Nuo 1 Iki 8 vakare
GRABORIA1:
Nedėllomis ir seiedomis tik
Seredoj pagal sutartį
dainininkių ir dviejų., smuiki- iš pasaulininkų. Bet vis dėlto
: skalu o sunitai Ub
Ofisas,
Laboratorija -.r A-hay
LACHAVICH ninku, pijanui pritariant.
'dalyvavusieji turėjo pas, vai- Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691
2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ši ilguosius Navickus valandė
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR
SŪNUS
Ypač
pasižymėjo
panelė
Na

4729 VYKSI' 12 PLACE
CHIOAGO
CHICAGOJE
lę
linksmo
ir
džiuginančio
lai

Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
LIETUVIS GRABORIUS
vickaitė vaidinime ir dainose.
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
Laidouvėms pa
ko. Pakylio metu kun. DeksPatarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
bua
tarnauju
geriausia
Taip
iki
t
gerai
’
aidino
p-lė
DENTISTAS
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
2924 W. VVASH1NGTON BLVD.
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
Mažeikaitė, p. Čepulienė ir vi- niui pareikšta daug širdingų
Kitos vai. ant VVashmglou Bulvd.
4712
So.
Ashland
Avenue
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
4:30 — 6:30 kasdien
linkėjimų ir taip pat dėkota i Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
sau prie grabų išGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
2314 W. 23rd PI., Cbicago i si kiti.
dirbystės.
X—Spinduliai
pp. Navickams už surengimų i
Cicero 662. Rez. tei. Cicero 2888
OFISAS
Malonu pažymėti, kad Ame
x-Ray
Tale. Cicero 1261
Ofisas 2201 West 22nd Street
šios
pramogėlės.
Tiesa,
čia
vis

Teganai "VS 1439 S. 49 Court, Cicero, m. rikoj gimusio ir augusio jau
cor. So. Leavilt St. Tel Canal 6122
SKYRIUS: 32 3 8 S.
Tel. Cicero 6917
kas buvo panašu į pinuos rū
nimo yra labai gero ir veik-1
Halsted Street.. Tel. j---------------------------------------------------------------------Rezidencija: 6628 S. ltichmond Avė.
šies pokylį, jau neminint p. ;
, LIETUVIS DHNT1STAS
Telepbone Rtpubiic 7 868
Vlctory 4088.
I
lauš Lietuvių Tautos naudai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
______________ i Telefonas Yards 11 Jo
10 v. ryto Iki 9
Navickienės ir jos dukrelėsrv| y' Bt: kasdlei1vai.nuovakare
4142 Archer Avenue
Nedėlioj; 10—12 ryto.
'Phone Boulevard 4139
X. X. Nedėllomls ir Seredomis susitarus
Zosytės vaišingumo.
VaL; 11 ryto iki 1 po pietų
4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
SVARBI ŽINUTĖ
1 iki 4 ir • Iki 3 v. v.

DAKTARAI:

CHICAGOJE

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZELIS

DR. J. J. KONARSKIS

DR. A. RACKUS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. S. A. DOWIAT

J, F. RADZIUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

i
Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

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

3319 AUBUIiN AVENUE
Cbicago, 111.

Nauja, graži koply^'A dykai.

3307 Auburn Avenue
y

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisą*

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
z
Tel. ROOMTelt 7111

4603 S. Marshfield Avenue
Tel.

Boulevard

L J. ZOLP

1177

A. PETKUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVHJ
VEDĖJAS

LIETUVIS GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET

4443 So. Talmaa Avė.
Tel. Virginia 1290
Yarda 1138
Chioago, UI.

Kampas 46th Ir Paulina St*.
Tel.

Boulevard

5303-8411

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu
slrapatlš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau noge
kitur. Koplyčia dėl lermenų dykai

A. + A.
ANTANAS MAULIS

Mirė vasario 24 d. 1932 in„
4:10 vai ryto, 36 metų amžiaus.
Gimė lapkričio 26, 1895, Pittsburg, l’a.
Paliko dideliame
nuliūdime
motiną Marijoną po pirmu vy
ru Maulienė,
po antru vyru
Mačkinienė,
patėvį Nikodemą
Mačklnį, dvi yeseri Mikaliną ir
Adelę, brolį Clarence, dėdę Pe
trą. dvi pusseseres Barborą Petraitienę ir Marijoną Mikšienę,
du švogeriu Kazimierą Petrai
tį ir Povilą Mikšį ir gimines.
Kūnas pašarvotas
7019 So,
Mapiewood Avė. Laidotuvės įvyks subatoj, vasario 27. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės Švč. par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.
Po
pamaldų bu8 nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: motinu,* patėvis, sc
serys, brolis, dėdė, švogeris Ir

giminūs.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudcikis.
Telefonas
Yards 1741.

ŽINELĖS

/.'..Z.;,.

TA?

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų j
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaa.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JZ7SC7 ORABOHIAI
Didysis Ofisas

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

DR. A. L YUŠKA

ŪK. MADRIDE KAUN

DR. VAITUSH, OPT.

Užventis, Šiaulių aps. Sau
sio 22 d. nežinomi -pktadariai
iš Kolainių bažnyčios pavogė
lotyniškas knygas ir mėgino
nuo Jėzaus statulos nuardyti
paauksuotų apsiaustų.

ltej,. Laimui jos Tul.

Nuo 7
Nedėl.

LIETUVIS AKIŲ

"

SPECIALISTAS

Mirė vasario 23 d., 1932 m., 6 vai. ryto 22 metų am
žiaus.•Gimęs Cbicago, III. Paliko dideliame nubudime
nroterį Barborų, po tėvdis Gečaitė, tėvų Jonų, brolį
Antanų? augintinę seserį Ona, uošvienę ir uošvį Ve
ronikų ir Kazimierų Gečius, du švogeriu Petrų ir Ka
zimierų Gečius ir švogerkų seserį vienuolę pranciškietę Petronėlę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4518 So. Rockvvell st. Laidotuvės
įvyks pėtnyčioj, vasario 26 d., iš namų 8 v. bus atlydė
tas į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčių, kurięj
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažvstamus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Moteris, Tėvas, Brolis, Augintinė^Sesuo,
Uošviai, Svoyeruii ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
Telefonas Yards 1138.

Prirengiu teisingai akiniu* visuose
atsitikimuose, egsamlnavima* daro
ma* «u elektra, parodanča maiiaa■laa klaldaa
Bpeclfle atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.
Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėllemia ano 10 iki 1J.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK|P4 LAIKĄ SU NAUJU ISRADiifD
Daugėlų atsitikimų aky* atitaisomo*
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Bonlevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

SPECIALISTAS

22UU

iki
nuo

9

vakare
10 iki 12

dienų

Ofiso Tel. Victory 6893
Kez. Tei. Drexel 9191

• DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CH1BUBGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
Nedėliomis ir šventadieniais
/

10-12

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Vai. uuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
dVentaL.icuiaii pagal kutai ima

T ei. WentworUi 3OUU
Kės. Tei. Stewart 810j

OR.H. BAKIUN
Gydytojau ir Clururgin>
babb S. HALSTED iSTBEibr
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaie
Res. Phone
Englewood «64l
Went*orth Iu«l9

DR. A. R. McCRADIE
GYLYTOJAA

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numenu

4729 SO./ASHLAND AVĖ.

SFECUAL1STAS
Vai.

Moterų

Ir

VaL

Kampas Halsted St.
Valandos: nue 1A 4; nuo •—I
įlomis: n-e i» l>i ii

GHUtURUad

HICH1GAN AVffiNLa

TeL Kenwood 4137

Vyrų Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų.- 7—3:30 vai. vakare
Nedėllomis 10 iki 12

3-4 ir 7-3 vai. vakar.

*4911 HO.

Valandos:
Nuo S Iki 11 valandai ryte;
Nuo < iki 8 valandai vakare
apart Šventadienio Ir ketvirtadieni

Telefonas Midway 2880
Tel.

756 WEST 35th STREET

ir

A. L DAVIDDNIS, M. fl.

Hemlock

Hemlock 1131

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Office fuuiii
Wentworth 8uut

6558 SO. HALSTED ST’KEl.1

Džiovų,

Tel. Yards lg>»

Plaku.

VALANDOS:
10 iki 12 dieną
2 lai 3 po pietų

Nuo
i.uu

Palengvins
aklų įtempimų kur.*
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą aklų karštį. Nuln.u
cataracius. Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų regyst*.

,L

Telefonai dienų ir naktį

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. JONAS MIRONAS

■'

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Lietuvis Gydytojas ir Chi
Virginia *086
X T. ir F. Kušieikai prieš
rurgas
perkėlė
savo
ofisus
į
DENTISTAS
porų savaičių susilaukė sū
Tel. Glovenili 159a
naus. T. Kušleika yra žinomas
1446 S. 49 CT. C1CEKO ll<Au.J 4^ VlCl<£ JJU liUlli. ±Ui(J kJe
9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashland Avė. Vai. Z iki 4 ir
dainininkas, o p. Kušleikienė Vai.:
_
——
,
O iki O vak. rved. pūgai sutacvargonininkė, dr. C. Obraitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr.
C.K.
Kliauga
Va..
9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
,
ti.
Tel.
Boulevard
i82U.
Ka

sesuo.
Seraeomis po pietų ir Nedėidienials
D E N T J S T A S
tik susitarus
z
X Vasario 16 d. “Garso” ,utarninRais, ketvergais ir subatomis mai; 6641 bo. Albany Avenue,
....
v .
r ,
2420 W. Marųuettc R<i. arti Westem
2422 W. MARGUEiTE RUAD
lei. i/iOūpecl JLVJU.
redaktoriaus semia — Matas! avc.
pnom* Rcmiock 7828
•
rr
rr • •
-i
i - ĮPanedėliai8, Seredomis ir PStnyčiomis
Ofiso Tel. Victory 3687
ir Kaze Zujai susilaukė su- į
i»2i so. Haist«d Street
Of. ir Rez. Tei. Heiuiock 2374
naus. P. M. Zujus yra gerai ’'
‘
AKIŲ GYDYTOJ AL
chicagiečiams pažįstamas. Jis .
Gydytojas ir Chirurgas
yra buvęs “Draugo” redak SUGR{2O iš LIETUVOS 4631 iSO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STKEET
cijos nariu ir “Vyties” redak
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. Yards U994
6504 S. AKTES1AN AVĖ.
torium.

'kp

- *»'
.. i -.>. u

DR. M. I. STR1K0VIS

Tel. Cicero 6766

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ
si'

DR. J. DUNDULIS

8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES

DR. B. ARO N

(Naryauokas)
GYDYTOJAU Lt CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųuette Road
VALANDOS:
' 3 iki 13 ryto. 7 IMI 3 vak
Uiam. » Eeųa. vak. papai eetarM

Oflaaa 6163 South Kedzie
Rėš. 3423 Ve

Vai.:

2-4,

7-1

Cellfemla Avė.

v.

įtekinant Ket

5

*
tįiiofcB
u

NAUJAUSIOS ŽINIOS 1$ VAJAUS
LAUKO

-H n a dieni a, vą$. 25, 193*2

LIET. fe. K. SUSIVIENYMO AMERIKOJE rus tik vieną Brighton Parką,
VAKARINIŲ VALSTYBIŲ SEIMELIS kuris tuo tarpu dar ”6ra

kurios negalima gyventi. Tre
čias malonumas — tai sau.
kurį patirsit atsilankę. Šeimi
ninkių bus pagaminta .skani
vakarienė. Mokyklos vaikučių
gražios programos, prakalbos
ir tt. ir tt.
Įsidėmėkit ateinantį sekma
dienį, vasario 28 d. maloniai
visus sutiksime.

kiete Gimimo P. Švč. parap.
Auditorijoj (68tb St. ir Wasbtenaw Avė.) pamesta mano
šilkinė skarelė. Kas ją rado,
labai prašyčiau sugrąžinti
man. Iš anksto dėkoju!
Mrs. Pumputis,
6803 So. Rockwell Street.

^įrengęs. Manoma,-kad ir tas
skyrius neatsiliks nuo kitu
Gerbiamieji:—
Lietuvių R. K. Susivienymo Am. Cbieagos apskritys sa- ateity.
Kas maloniausia, tai girdė
......................... , . ,, .
.
j
« u • vo metiniame susirinkime nutarė sušaukti šios organizaciios
Kaityto,a, Įdėmia, seka ta- ktiĮjų pirmas parodys Satkm
ti čia gimusią jaunuolių pra
krcščiuose žinias, kas (ledu si ?.“S1j:rllS'a,.m?lS™k2„Va.!^y ,13 D- ftv- JVBOTO PARAI*. SALfcJ (Wcst 33rd ir Anbnrn nešimus. Jos pranešė, kad nė
Tolvmnose Rytuose; kaip ei ti. Pagyvensim, pamatysim. Avė., Chicago, Tll.).
kiek nesi lieka nuo suaugusiu
na neoficialus karas tarp gel- .Tau kelios dienos, kai neganateivių.
Šio seimelio tikslas:
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Puodžių;.kaip japonai puola name žinių ig OiHenė8, Var1) Labiau išjudinti Liet. R. K. S. A. veikimą vakaruose.
Dažnai girdime tok i ils nusi
Rėmėja
|;t >iss, o sic japonams smarkią j<a]įenės, Petrausko, Staniulio
2) Plačiau supažindinti mūsų visuomenę su šia didžiau skundimus: “Mūsų jaunimas
sia
mūsų
organizacija.
p."ni užkuria ir t.t.
neveiklus, mūsų jaunimas iš
ARCHER HEIG1ITS
ir kitų. Kaip briedis vandens,
.411
..
....
.
x
nin
vpzUins
ir
visa
3
)
Geriau
prisirengti
prie
L.
R.
K.
S.
A.
Seimo,
kuris
dykęs,
ir
nenori
skaitytis
su
\-mažesniu įdomumu seka- taip vajaus vedėjas ir visa
nflvn„nr;
ateiviais, arba pilnas tušty Kolegijos rėmėjų Archer
nv taip nat žinios kas dedasi lietuviškoji katalikiškoji visuo- lvy o
.j.
>
. _
•lengvina]
m taip par žinios, aas aeuasi
j
................ . .
i
Seimelis prasidės su pabaldomis Šv. Jurgio bažnyčioje bių”. Bet kas čia kaltas, jei
I sustirusius
Hėigbts
41
skyrius
vasario
20
“ T) augo; vajaus-kontesto lau mene trokšta iš jūsų žinių ku6(lžiai _ LYGIAI 2.00 V AL. PO PIETŲ.
Į skaudamus.
kai kurie ne taip labai do- d. pp. Žolynų namuose turėję
V kokiu spartumu kontesti- no. sudrebintų kitų koutest.^
SuR.m0
Į muskulus I1
Į misi rimtais dalykais? Vietoje pirmą savo mėnesinį susirin
lonktyniuoja ir kokius ninku pozicijas. Taip pat la- gjau8ja atsto\nj. Draugijoms bei kuopoms jokių abligacijų—
na iš dienos vieni kitiems Hni
bai nnrotnnifl
norėtume v.innt.i
žinoti kn
ką dnrn
daro' pafreifflJ
Aukų
neprašoma.
seimel?
"'kJSTme' a,™nn.oti ir barti 4a™»"‘0t k imą, pirmininkaujant M. Sta
?•n__
__ •< „eužd^ama.
vt
ai
w
—Į *
................
nkieuei. Sukalbėta malda. Prl
raižus daro.
Grybas
__ .tu___ i:„*
___ reikla
Grybas ir
ir kiti,
kiti, kuriems
kuriems SutSut- * /ui
dėl vien m
to, ba
kadu norima plačiau supažindinti gerbiamą
lietuvių
- J° dvasią suprasti. JauŠtai, ir šiandie. Jei Stanei- kns negarbę padarė.
į katalikų visuomenę su ta organizacija, kuri yra gausinga ir “T8
5er&S’ P.d?aS .ener' imtas steigiamojo susirinkimo
vakar nebūtų suskubęs pa-! y Stancikas, 1706 W. 47 sav0 nariais ir turtu, bet kažkodėl vakaruose gyvenantieji
jiems reikia tinka- protokolas su pataisa, pažy
«Y”iryti pirmyn, Rašinskienė St ‘chicago, III......... 443,530 Hetuviai katalikai nedaug apie ją težino ir negausingai prie
, Va ^nsUknsri^Tn^tnkH mint, kad skyriaus steigėja ir
b-tu jam vėl suprizą padarius.
’ Po5;ticv;ot,5
Q Ml 3°S rasosi*
/
reikėtų nusiskųsti. Tik imkit valdybos vicepirmininkė A.
«-rii lhll.»VICZč.(o;
t ū ir nujausdamas vakar į-! .
’ 1639 £
Liet. R. K. S. A. ne tik apsidraudimo arba medžiaginiu Payzdi >S Ak*
jauna- Žolynienė nebuvo įrašyta; dac.rėląu Stanciką, kad jis ilgai A ’ Llcero’ 1....... ’atžvilgiu yra svarbi organizacija, bet ji taip pat yra svarbi meci*J veikimo. Kaip jos gra- rinkta valdybon iždo globėja -A.MORTtiMtJIAHKERS
i—ilsėtų Jei būt nepaklausęs,' F' Gubysta 4335 S* Mozart tautybės ir katalikybės atžvilgiu. Seimelyje taip pat pasitar- žiai ir rimtai teikia praneši- O. Narbutienė. Nutarta turėti
Statome namus ir senus
x:"idie Rašinskienė vėl būtai
Cbica#°’ 111......... 400,100 sime ir apie tai, kaip ko daugiausia pritraukti prie Sus-mo mus. Dėl to reikia tarti ačiū šešis nuolatinius skyriaus at
;: pralenkus
* < A. Stulginskas, 1628 S. 50 jaunimo, kad jį ten ir medžiaginiai ir tautiniai apdraudus, mūsų pionierei, organizatorei, stovus Chicagoje Apsk. Kole priimame mainus Padarome
Sakoma ku dupešasi tre- Ave*’ Chicago, I1L • • 381,020 nes 3ei jaunimas bus neorganizuotas, jo neteksime. Seimelyje Centro pirm. p. A. Nansėdie- gijos rėmėjų, Federacijos lab visus legališkus popierius. Te
ėioT naudojasiStancikui
su A- J- Janušauskas,1301 g/bus svarstoma ir šiaip jau patys gyvieji Sus-mo reikalai, nei, kuri sugeba vesti, ir jau- darių ir jų nepaprastuose mi ikiame advokatiškus patari
.
p I. ..
am
* 50th Ct Cicero III 379 500 kan^ ^ra dau# rr svarbių. Bus kalbama ir apie tai, kaip noji karta su noru organizuo- tinguose bei seimuose. Šį kar mus dykai.
U-sunskieue “besukant uz
Ct Ci cm,
Chicaga ir apylinkės galėtų tinkamiau prisirengti prie visos jasi ir seka Organizacijos vei2608 W. 47 St.
tą pirmąją atstovybę priėmė
^•irbes poziciją, Gubysta neorganizacijos Seimo ir gausingiau savo atstovų ten pasiųsti. kimą. Kodėl negalėtų ir kiti
žiebiamas eina pirmyn. TaiChicago, III......... 372,780
Kviečiame gerb. draugiją kreiptis - JUOZAS JTTSE- vadai tai padaryti? Traukime K. Budrevičienė, kiti penki
atstovai bus renkami kituose
H. pasisaugokit šito “nepric- Ag. Gilienė 3131 Emerald
VIČIUS,
4456
S. Talman. Ave., Chicago, III.
jaunąją
kartą,
o
ji
tikrai
bus
susirinkimuose.
teli0;»>
j Ave., Chicago, III. .. 237,190
J. Mickeliūnas, komisijos pirm.
su
mumis,
kaip
tos
jaunutės
A. Žolynienės pasiūlymas—
Vakar rašiau, kad Varakulis M. Varkalienė, 6315 South
J. J'usevičius, komisijos sekr.
mergelės
eina
rėmėjomis,
pradėti skyriaus iždą kurti, (Marąnette Jewelry A Radio)
gaus supraizą pažvelgęs į Stu- co^n ave-> Chicago, III. 228,920
Pirkusieji pas mus už *6 ar dai
i Be to, buvo kalbėta apie vienu balsu priimtas ir tuo rjau
bus dykai nufotografuoti.
Iginską, kuris jau tik nepilnu P* Petrauskas, 14 Johnson
PRANEŠIMAS BLAL
2650
West 63 St., Chicago, H
“
Vakarienbutį,
”
Kristaus
ka

tikslu aukojo po $1.00: L.
tūkstančiu balsų užpakaly sto- st., Bingliamton, N. Y.
VININKAMS
Tel.
nčių tragediją, kurią statys Draugelis, P. Lubertienė, O.
vi. Šiandie ne tik Varakulis,'
........................ 226,010
Hemloek gsso
akademikės net du kartus: ko Norkienė, A. Lnbertas, M. Staliet ir Janušauskas jau gavo' S. Staniulis, 6651 S. Talman
Chicagos blaivininkų apskri vo 13 d. ir 20 dieną.
kienė, K. Budrevičienė ir NN.
po didelį nuo Stulginsko su- Ave., Chicago, III. .. 221,150
/
Sėkmingas “Draugo” kon- ties valdybai kovo 6 d. šaukia
Laima 50c.— D. Sakalauskienė ir 30c.
praizą. Vjenu op! Stulginskas A. Valančius, 1226 S. ;,0
testas, spartus plitipias kata- blaivininkų seimą Brighton
A. Žolynienė; iš viso $7.00.
abu pralenkė ir taip toli atsi- Ave., Cicero, III......... 161,100
.
w
.-„i
o-ik Ar bkiskos spaudos po visas lie- parke, Nekalto Prasidėjimo
BRIDGEPORTAS
Pirmininkės namuose nuta
i.ūrė, kad net Gubysta atsigrj’• P- Mandravickas, 815-4.1 a_ . , , ..
,. , ,V1
,
______
tuvių kolonijas, lietuviškus be Švč. Marijos, parapijoje.
Wm. J. Kareiva
rta kovo 13 d. popiet 2 vai.
žo pažiūrėti, kas čia daros. Va- ^*» Kenosba, Wis. .. 146,5o0
dievius iš galvos krausto. Mu- Blaivininkai kviečiami į seiSavininkas
Sunkiai
susirgo
p.
Zofija
surengti kolegijas naudai kau
rakulis tačiau nenusimena. Va Misiūnas, Roseland, III. 245
D€1 geriausios rųšles
144 530 ms pranešama, k*ad įpuolę į iną ne tiktai visiškų pilnųjų Miksa, Mot. Są-gos 1 kp. narė. liukų lošimą. Rengimo komi
ir patarnavimo, -šau
kar atvykęs į “Draugo” ofi108tb St. ..
kit.
desperaciją bedieviai griebia- blaivininkų draugijos skyrių —Sąjungietės jai pareiškė už- sijų sudaro: P. Lubertienė,
(iRF.EN VALIjEY
są dėl savo stovio konteste veGrybas, 2244 W. Adams
PRODUCTS
Į
‘
)g4-»o
s
i
neleistinų
priemonių
savo
nariai,
bet
ir
nariai
brolijų,
uojautą,
nupirkdamos
gražių
K.
Budrevičienė,
M.
StankieOlselis šviežių kiauši
<’ė'ui tik tiek pasakė, “cit, cit, ^t., Chicago, III
nių, sviesto ir sūrių.
šlamštams platinti. Atsisakant į kurias dar Lietuvoje daug gėlę. Gerb. 1 kuopos pirm. p. nė ir A. Žolynienė.
vajus dar nesibaigia; kai aš J- Aukškalnis. i354 Mani- v
•
4644 SO. PAULINA STREET
žmonėms prenumeruoti jų lai
lai mūsų žmonių buvo įsirašę.
, .
.
.
„ c,a n
ii
įmonėms
Tel. Boulevard 1389
H. Nedvarienė aplankė ligonę.
Nutarta per Velykų šventę
pradėsiu daryti supraizns, tai son ^*t., Garv, Ind. .. 126,/,,0 t__ ____
____ x
kraščius, jų agentai vienur, ki*- Seimas ketvirtą Gavėnios
X A. R. D. 2 sk. Amžinas pasveikinti Bernaičių Kolegi
bus bent supraizai!” Apsirh- Rėkus, 1350 \Vabansia ave.,
.v.
‘
.........
J
,
tu
lontoi*™''
anksti
rvtn,
pamatę
pašto
Ai. ŽADI KRAUSTYTIS?
sekmadieni prasidės Suma ba- narys Juozas Vaičekauskas jų su dovanėle.
pir.es “amunicija” p. Petras Chicago, III. ............. 124,5f)0
*
* v1
v 1
ofisą ra,„„s, Ivg, ro- A. Mynienė. 67.19 Archer »
žnyčioie iš ryto 10:30 vai. Per mirė. Rėmėjų skyrius užpirko Valdybos, komisijų ir šiaip
rks, joks pavojas jam'negro. Ave., Chicago, Tll. ..; ..IIO-JOO !«
« "** 0 Sumą bus pamokslas blaivini- Mišias už velionies sielą,
jau skyriaus įgalioti nariai ar
šia iš kilų kontestininkų
<> Kazlauskienė. 4250 S. -1o vleto" BaTO 8,amst» "zk,8a; ūkams. Po Sumos parapijos
X Pp. Bytautams minint ba atstovai kiekviename susi
7126 So. Rockwell St.
sės. Tat, nieko flnugian apie Ro«'kwell st., Chicago 110,200 ar’"> HlJauk«
,sa' svetainėje btls blaivininkų pie- jungtuvių 25 metų sukaktuves rinkime teiks savo praneši
Tel Rcpublic 5099
iį ir nesakau. Datar tik visi -I. Žvirblis, 1513 - 35 Ave. TO
?T5Tja jj?
tūs ir popiet 2 vai. prasidės Mot. S. 1 kuopos sąjungietė- mus.
Mes pertuufuojame pianus,
nekantriai lauksime žinių iš Melrose Park, III......... gr,-v ve! Ome , pašto fentę. To- Blaivininkų Seimo posėdis to- P- Bytautienės draugės nupirJ. S., sk. rast. fomičius ir kitokius dalykus
.....
‘
ni..
_ :a:„ ooon
je pat parapijos svetainėje. T ko jai gražų sidabro elektrip. Varakulio.
I • I nmjonaitis,
2320, w
M. m
23 kls bedieviu
.
,, savo spaudos
'
Musų patarnavimas yra grei
... ,
,
pi m.:
m atvykusioms
nornu “platinimas” vra draudžia
____„ Seimą
Viskonsinietis Mandravickas •
Chicago,
III........... 68.0(4 blaivinin- nį kavos setą ir nusiuntė patas, geras ir nebrangus.
šiandie vėl pasirodė su nau- Bugentavičius, 1616 N. I.in- inns ’r _vvr'nusvbės baudžia- kams mandatų nereikės, pa- sveikini mą 1 kps. varde ir gyjais laimėjimais. Vakar suvirs coln St. Chicago, Tll. 61,900 maS; Mūsų skaitytojai prašo- kaks
kad; pautų gGirnO Vų gėlių bukietą.
s pervežame daiktus iš ir
Cicero,
UI.
—
Moterų
Są-gos
10r00 balsų pridėjęs prie saA. Condratas, 1706 S. Ma- ™ .t°!<ins PauW,us
dalyvių ženklelius, drauge užX Serga Mot. Są-gos 1 kps.
I kitus miestus.
2
kuopa
rengia
vakarinius
-4ZJ
vo sąskaitos, jis pralenkė Mi- vomensing ave. Pljila. Pa. hot‘ ir RU*avnR “(imti per pamaldas bažnyčioje narė p. Bučienė. O jos jaunai
sifiną ir atsidūrė,4ietoli ener......................................... 40.700 adm* Pranp5tlJiems rezervuotas vietas ir dukrelei prieš keletą dienųpa- kursus šiandie, vasario 25 d. ĮVAIRUS KONTRAKTORI
gingojo ciceriečio - žemaičio Sutkus 1007 Eight st.,WhU- 7* k,h] V,Pt?
pranPSa aP.ln /eime turėtų balsą.
daryta operacija. Sirgo apen- Šv. Antano parap. salėj, 7 :.»0
Valančiaus, kuriam jau nėra kegan, III...................... 34,900
™adahSkus bedievių prasorne tad visų blaivinin- decitu. Linkime abiem ligo vai. vak. Moterys ir merginos
prašomos dalyvauti ir pasinau i Namų Statymo Koatraktoriua
kitokios išeities, kaip tik že- Vaicekauskas, 4242 S. Ma.Laive ’ .kft,P° t?{- kų ir visų dvasios vadų pri- nėms pasveikti,
Statau iTalrtaualua namus prieinama
doti
pamokomis.
binio turinio savaitrašty, dlaž- imti šį blaivininkų Seimam pa
kaina
ngti pirmyn, nes kitaip Man- plewood ave., Chicago, III.
Valdyba 7151 S. CALIFORNIA AVE.
nai
telpa
paveikslai-mūs
IšgaMETINE
VAKARIENĖ
kvietimą, kaipo asmeninį laiš
32,000
dravickas gali pralenkti.
............. —
,—
. . T
Telefonas Hemloek 6616
ką, ir miums padėti jį ko pla--------------Įdomūs dalvkai dedasi tarp Gaižauskas, 148 E. 107tb st.,
°. ?’ ’.° ° 3n°8
Kazlauskienė, ir Žolynienė,. Roseland, III................ 31,9)0
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