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SAVO NUVEIKUSIAIS
Japonai siunčia kariuomenę

į Kiniją

Bolševikai taip pat kalba apie nesmagumus 
su japonais

RIMS VIENUOLĖMS^ ! CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
WICHITA, Kas., kovo 12— ’ 

Ualstead’o ligoninė, kuri yra 
viena įžymiausių pietų vaka
ruose įstaigų, pavesta Šv. Juo 
zapo‘seserinis vienuolėms. Tai 
padarė ligoninės savininkas 
dr. A. E. jHertzler’is.

J)rx Hettzler’is paskelbė to 
priežastį. Jis pareiškė, kad 
privati ligoninė šiandie turi 
didelių sunkenybių su vyriau
sybės reikalaujamais mokes
čiais už pajamas. Privačios li-

Miss Patricia Kendall, 29 goninės dažnai negali iš bū
ni. amž., yra oro trofikos po- vusiųjų pacijentų iškelt ktuoti 
licininkė Kalifornijoj. Jos pa- prigulinčių ligoninei pinigų. 0 
reiga yra areštuoti tuos laku- vyriausybė reikalauja mokės
ima, kurie nusižengia oro tra- čių ir už tuos neiškolektuotus 
fikos taisyklėms. Žinoma, ji y- pinigus.
ra lakūnė.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
CH1CAGOJ

TAIKOS IR NUSIGINKLA
VIMO MITINGAS

PRANCŪZAI SU ANGLAIS 
IMASI DARBO

T. SĄJUNGA PASITEN
KINUSI

PARYŽIUS, kovo 13. —
Anglijos užsienių reikalų sek
retorius Sir John Simon’as 
čia turėjo pasitarimus su 
Prancūzijos ministeriu pirmi
ninku Tardieu.

ŽENEVA, kovo 13. — Pa
siuntusi japonams ir kinams 
galutinų savo pareiškimų T. 
Sąjunga reiškia pasitenkini
mo.

Sąjunga įsitikinusi, kad ja
ponai nutrauks savo karo vei
ksmus Kinijoj, ištrauks kariuo 
menę ic T.'Rytuose įvyks pa-

Šeštadienio vidudienį keli Kaune ateitininkų salėje į- 
šimtai komunistų suvyko į de v>'ko Lietuvos moterų tarybos 
inonstracijas priešais japonų suruoštas taikos ir nusigink- 
konsulatą, 433 No. Michigan Javinio mitingas, kuriame da 
avė. (“Chicago Tribūne” na- ’^avo apie 500 žmonių dali
niuose). Kada policija nore- gausia vyrų. Mitingą atidarė 
jo juos išskirstyti, jie sukėlė Lietuvos moterų tarybos pir- 
riaušes ir kilo šaudymai. Ne- ni’ninbė p. O. Mašiotienė. Vi- 
nustatyta, kas pirmiau ėmė sos Pasaulio moterys esančios 
šaudyti, policija,'ar komunis- «»rirūpinusios taika. Surinkta 
laį ir pasiųsta nusiginklavimo ko-

Gana to, kad 1 komunistas nferenrij«i 8,000.000 para 
ir 2 policmonai pašauta.

Pagaliau policija išvaikė 
riaušininkus. Keliolika areš-

JAPONAI SUSIDURIA SU 
KLIŪTIMIS

Tad verčiau ligoninę pavesti tuota.
išimtinai labdarybės organiza--------------------
cijai, negu turėti nesmagumus ŽMONES BUS KVIEČIAMI

šų už taiką.
P. S. Kymantaitė-Čiurlio- 

nienė kalbėjo apie tarptautinę 
moterų ir laisvės lygą ir jos 
veikimą. Prof. Landau nupa
sakojo buvusių ir būsimų ka

Po pasitarimų paskelbta, 
kad Prancūzija bendrai su An 
glija imsis darbo gelbėti Eu 
ropą finansiškai ir politiškai. | geidaujama taika.
Sakoma, bus vedamas plačia, Žinovai daug abejoja apie 
vaga Europos ekonomiškas at įvyksiančius tuos gražius da- 
statvmas.

ŽENEVA, kovo 13. — T. 
T. Sąjungos atstovų tarpe kal
bama, kad .japonams vesti ka
rą su kinais nėra koki juokai. 
Japonų vyriausybė susiduria 

lykus. Jie nurodo, kad japonai su didelėmis kliūtimis.

su vyriausybe. Lab Parybių or
ganizacijų vedamos įstaigos, 
nemoka tog rūšies mokesčių.

KOMUNISTAI REIKALAU
JA TRAUKTI TIESON

FORDĄ

MOKĖTI MOKESČIUS

C’ook’o apskrities komisija 
tariasi visuose laikraščiuose 
įdėti skelbimus, kuriais žmo
nės bus raginami mokėti mo
kesčius už 1928, 1929 ir 1930

žymiai daugiau popieriaus, ne-, 
gu vietos rinkai reikalinga, tad 
norima taip sutvarkyti, kad 
bent 10 nuošimčių pagaminto 
popieriaus būtų parduota rie^ 
tos rinkoje, o kitas užsieny.

Fabrikas stengiamasi įreng
ti pagal paskutinius technikos 
reikalavimus visoje Europoje J 
Esą, sunkiausia bus. tiktai su 
fabriko darbininkais — speci
alistais, kurių Lietuvoje tuo į 
tarpu tėra labai maža.

KUR DEDA PAŠTO 
ŽENKLUS

Pieno Lašas surinktus paš
to ženklus siunčia į Prancūzi
ją ir ten juos parduoda. Kas 
mėnuo jų išsiunčiama po ke-
liasdešimt tūkstančių. Gauti 

rų baisenybes. Prof. Vabalas- pinigai eina Pieno LaSo nauj
Gudaitis kalbėjo Apie taiką ir 
auklėjimą, prof. A. Rimka — 
apie ekonomikų ir karą, prof.

dai. Dabar jiems stengiamasi; 
surasti kitą rinkų. Lietuvišl 
ženklai yra perkami su noru

Beliackinas apie karų ir tei j,r Įurj neblogų pasisekimų. Pi- 
sę. Dr. M. Yčas pasveikino gįausį yra vokiečių pašto žen- 
ųntingą pasaulinės s-gos drau- j.]^ kuriuos mėgėjams parda-
gingumui per bažnyčias sklei- v;nAia npf vilnis metus. Bus pažymėta, kad per - „ąSUV. * • i

Mitingą užbaigė p.
Katalikų daugelis pašto že

nklus per vienuolių brolija* 
siunčia misijonieriams, ir už 
.juos gauti pinigai eina misi
joms palaikyti stabmejdžių 
kraštuose.

DETROIT, Mich., kovo 12. mokėti mokesčiai bus atpildv-žadėio Vi?8. la‘kaS n.°klaUsė j°kių . Sakoma, kad Mandžiūrijoj
Paduno- pa*al.irnų i8pėjinni- Jle tun Japonija išlaiko apie 100,000 — Komunistai sušaukė bedar- ti, jei vyriausias teismas mo- tjenė, pareikšdama vilties, kad

inns vnlstvhin ekonominė* n- kitokiua Lkslus. Nė jėgomis kareivių, o .Šanghajaus apylin bius susirinkiman, kuriame kai kesčius pripažins neteisėtais. 2() arnžiaus moterys daug pri-
nijos sudarvme Ši planuoia S*1””* jaP°m} pašalinli kėse — apie 80,000. Be mobi- bėjo raudoniausieji agitato-
mjos sudaryme. Si planuoja- j- Kinijos () jiems nepasiŠa,
ma unija yra atkreipta prieš linug> nebug ten taikog

Anglija ,be kitko, 
Prancūzijai gelbėti

Mašio-

Vokietiją. _

BOLŠEVIKAI SUSIRŪPINĘ
SIUNČIA DAUGIAU 

KARIUOMENES

lizacijos vyriausybė negali riai. Jie sakė, kad už buvusias 
siųsti daugiau kariuomenės, bedarbių riaušes ties Fordo 
Be to, japonams trūksta ark- įstaigomis, Dearborn’ė, yra 
lių ir karo medžiagos.

SIAURINA POLICIJOS 
VALDŽIĄ

sidės įvairius mokslus nukrei
pti taikos uždaviniams vykdy
ti. bet ne baisioms žmonių žu
dynėms. Jai pasinius, susirin

I Šanghajaus kautynėse, žino-
ŽENEVA, kovo 13. — Ru- ŠANCHAJUS, kovo 12_ va* sako> japonai prarado apie

bolševikų atstovai misi- ,Japonija vis atwžo 3.000 kareivių nukautais ir a-
ginklavimo konferencijoj nes- --1- —*-♦
lepia savo susirūpinimo Sibi
ro likimu. Jie kalba, kad so
vietai numato kilsiančius nes-
magunuis sn japonais dėl Man hndu , renglasl
džiirijos geležinkelio. Numa- kampanijai. 
tomi ginkluoti susirėmimai. _____ ___

IŠDAVOS NEŽINOMOS

čia kariuomenės ir siunčia ka- p’e tt),000 sužeistais, 
ro frontan prieš kinus. Nema- * učioj Japonijoj ekonomis- 
žas kariuomenės skaičius pris- kas sp>vis yra didžiai nepa- 
tatomas ir Yangtze upe. Tokiu tenkinantis. Kinai nenutrau- 

ilgai k*a ve<kuno boikoto. Tad pre
kių eksportas labai sumažėjo. 
Pagaliau japonų valiutos ver- 

! tė kas kartas mažėja, o pas
kolų negali garrti.

SIŲS 6 DIVIZIJAS

ŠANCHAJUS, kovo 12. — 
Svetimų valstybių atstovai 
gavo žinių iš Tokijo, kad ja
ponų vyriausybė svarsto dar

TOKIJO, kovo 13. — Japo
nų ministeriu kabinetas svars 
tė naujos Mandžiūrijos vals
tybės reikalas. Nutarimų išda- įegifta japoni} kareivių divizi
ja nežinomos. Tik pranešta, jag paail)8ti į Kiniją, 
kad naujos valstybės japonai __________ •

MEKSIKOJ PAGROBTAS 
VYSKUPAS

kol kas “nepripažins.”

NUŽUDYTAS ŠNIPAS

DE VALERA MAŽINA 
IŠLAIDAS

DUBLINAS, kovo 12.

VERA CRUZ, Meksika, ko
vo 13. — Nežinomi piktada
riai pagrobė ir nežinia kur iš
vežė Papantla vyskupijos vys-

kaltas pats Fordas. Jis kaltas Chicagos miesto teismų vy- ]< usįejį vienu balsu priėmė re 
ir už keturių riaušininkų nu- riausias teisėjas J. J. Sonste- kuria dėkojama tai-
žudymą ir turi būt traukia- by pranešė, kad ateity polici-Į kog darbuotojams ir rėmėja- 
mas tieson ir baudžiamas. ja sav0 nuovadose negalės pri

Kiti komunistai kalbėtojai imti jokių už areštuotus pa
reikalavo pašalinti šio miesto rankų nekilojamų turtų bo- 
majorų ir įkurti sovietą. Dar Pa*s *r retam atsitikime pini- 
kiti šaukė, kad reikalinga vi- pam* Bū šiolei dažnai pati po

licija nustatydavo ir priimda
vo parankas.

sam krašte įvesti sovietų vy 
riausybę.

ms, o nusiginklavimo konfe
rencijoje susirinkusius vaistys 
bių atstovus prašoma panau
doti visas priemones nusigink
lavimui ir talkai palaikyti. Re
zoliucija nutarta pasiųsti Že- 
nevon.

IMPERATORIAUS

PASIUNTINIAI
PERKAINUOS ASMENIŠ

KUS TURTUS
IAU PASTATYTAS PO- 

PIERIO FABRIKAS

ŠANCHAJUS, kovo 12. — Apskrities asesorius JacoK 
Čia vis daugiau atvyksta auk- s fts paskelbė, kad jis pirmiau

Popieriaus fabrikas Petra
šiūnuose, kurį stato švedų de-

“HETUVOS KURJERIS”
Kaip anksčiau buvom pra

nešę vietoj sustojusio rusų ka
lba dienraščio “NaAe Echo’Y 
pradėjo eiti savaitraštis “Lie
tuvos kurjeris.” Praeitą šeš- 
tadienį išėjo antras numeris. 
Laikraštis didelio formato, i-V ' į
liustruotas. Spausdinama strai 
psniai aktualiais klausimais, 
gausi kronika. Tarp ko kita 
yra literatūros ir meno skv- 
rius, kuris užima beveik visą 
puslapį. Tame skyriuje deda- 
ma lietuvių poetų kūryba, ve
rsta į rusų kalbą. Jau buvo 
įdėta Putino, Kiršos, R. Striu-

štųjų ir įžymiųjų japonų nū- šia imsis perkainuoti visus as- gtukų monopolio valdyba, jan|po? Bonkif> ir kitų kfiriniai, 
baigiamas statyti ir dabar ei-.Redaguoja Eugenijus Škliairaslitaristų. meninius turtus už 1931 metus.

Japonų imperatorius pri- Buvusiųjų asesorių atlikti į- j na mašinų montažas. Fabri-
siuntė savo asmeniškus atsto- kainavimai atmetami, 
vus. Imperatoriaus vardu jie

i xt i. ii padėkos japonų kariuomeneikūpą N. Corona. Vyskupas lai y .
_______ .... r. už jos sėkmingus žygius prieš

kinus Šanghajuje.kinai gyveno Puebla valstybė 
1 je, nes Vera Cruz’o valstybėje

HELSINKIS, kovo 12. — Naujas Airijos valstybės pre-^^yks^a katalikų repsekiojimai
Vienuose namuose rasta nu zidęntas de Valera ėmėsi ma- ’ ------------
šauta Mina Kraucber. Polici- žinti valstybės išlaidas. Jo pa- j
ja sako, kad nušauta buvus ę}ef, jr visų ministeriu algos j 

sumažintos. Parlamentariniai ,tarptautinis šnipas.

GRIŪVA MINISTERIU 
KABINETAS

PRASIDEDA LIETAUS 
LAIKOTARPIS

ŠANCHAJUS, kovo 12. — 
sekretoriai taip pat gaus ma- Artinantis pavasariui, prasi-
žesnį atlyginimą. J deda nuolatinio lietaus laiko-

-------- 1---------- tarpia. Tad abiejų pusių ka-

ŽUVO DU ISPANŲ 
LAKŪNAI

BANKAS IŠMOKA INDĖ
LIUS

kas pradės veikti apie vidurį 
vasaros. Kaip teko iš švedų 
konsulo p. Pillblat’o patirti 
fabrikas gamins visų rūšių po- 
pierį, koks tik dabar yra Lie

Unity Trust and Savings tuvos rinkoje. Tačiau pirmiau- 
bankas, 3909 W. North avė., I šia bus gaminamas laikrašti- 
žmonėms išmoka visus indė- i nis popierius kurio dabar dau-
lius ir uždarys įstaigą. Parei
škiama, kad toliau reikalų ve-BARCELONA, Ispanija, ko

to' 12. - 6,000 pėdu aukštu- dimag duoda tik nuostoliui 
moję susikūlė du militariniai 
lėktuvai. Abi mašinos įkrito 
jūron ir du lakūnai žuvo.

DIDESNI MOKESČIAI

giansia sunaudojama, apie 1,- 
100 tonų per metus. Charak
teringa, kad Latvijoj tokio po
pieriaus per metus sunaudo
jama per 2,500 tonų. Popie
riaus kaina nebus didesnė už

NORI ĮSIGYTI GINKLŲ IR riuomenių veikimas karo fron 
AMUNICIJOS te sulaikomas. Nelengva ir be !

------------- i veik negalima kariauti, kada
ST. JOHNS, kovo 12. —

Newfoundlando ministeriu ka
binete kilo nesutikimai dėl mo- ROMA, kovo 12. — Kinijos vanduo užlieja apkasus ir ka- 
kesčių didinimo. Iš kabineto vyriausybės agentai tariasi su da ištrinksta upės ir upeliai, 
išėjo 3 ministeriai. Gal atsi- italų pramoninkais tikslu pir-!o keliais susisiekimai beveik 
statydins ir kiti. kti daug ginklų ir amunicijos. ' negalimi.

VISI ŽUVININKAI IŠGEL
BĖTI

HELSINKIO, Suomija, ko- 1929 m. Viso mokesčių 
ve 12- — Paskelbta, kad risi 289,944,355 dot 
709 žuvininkų išgelbėta nuo ---------------------

Už 1930 metus mokesčiai dabartinę rinkoj kainą, tačiou 
Cook’o apskrity yra apie 16 apsaugoti nuo užsienio konku- 
milijonų dolerių didesni, negu rencijos fabriko sėkmingą vei- 

yra kimą, bus prašoma vyriausy
bės pakelti muitą už įvežamą
popierį. Kadangi fabrikas sa-

Automobilio greitumo kara
lius — Sir Malcolm Camipbe- 
ll’as iš Anglijus. Koridoje na 
senai jis savo automobiliu 
darė rekordą. Važiavo 253 my-

ledo lyčių Suomijos užlajoj. PLATINKITE “DRAUGĄ” vo įrengimu galės pagamintilia per valandą.
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“D R A U G A S”
Iielna kasdien, liskyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
ti Metų — $8.60, Trims Mėnesiams — $8.00, Vienam 
lOneslul — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me- 
$ — $6.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negra
bia, jai neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam 
kkal ui paOto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 18:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Minėto amžiaus jaunų vyrų Italijoje yra apie 
1,200,000 ir kone visi jie lavinami. Šis lavini
mas yra vadinamas “ priešmili tarinės tarny
bos kursas.”

Italijoje veikia privaloma militarinė tar
nyba. Taigi, 21 metų amž. vyrai, kurie pa
šaukiami tarnybon, yra jau gerokai išlavinti. 
Reikalingas jiems tik realus užgrudinimas ir 
militarinio mokslo papildymas.

Be tų jaunų vyrų visoj Italijoj taip pat 
kariškai lavinami .nuo 14 ligi 18 metų bernai-

Lietuvos ūkis ir jo raida
Dr. Gr. Valančius. į Lietuvos prekybos ir susisie

kimo centras
Vandens kelių, tinkamų tra-

—Lietuva. Jau ketvirtais Kla
ipėdos prie Lietuvos prijungi
mo metais, būtent: 1927 m.,

nsportui,, Lietuva turi 2,757 i per šį uostų, ėjo vienas trečda- 
kilometrus, iš kurių 509 klmJlis viso Lietuvos eksporto ir 
tinka laivininkystei, ir likusi 2 penktdaliu viso importo, be
dalis— tik sielrių plukdymui, ndrai 36% visos užsienio pre- 
Plentų 1931 m. liepos 1 d. kybos. 1930 m. uostan įplau

kusių laivų tonažas siekė pu
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(Tęsinys) ,bai pakįlo trųšų įvežimas, ne
iš žaliavos ir pusiau apdir- ^ūrint to> kad lr Lietuvoj jų 

btų fabrikatų daugiausia Į8aminama- Taip pat geležies
vežama: neapdirbti kailiai, a“ 0611161140 įvežimas, plėčian- (Lietuvoje buvo 1,233 kini. .___ T __ .T___________
miško medžiaga, celiulioza, sė- ®^4ybai miestuose, vis au-j Kadangi geležinkeliai, kaip sę milijono tonų. Lietuva sta-
menys ir linų pluoštas. Šio ®°* balo ir benzino įvežimas, minėjome, nėra visiškai ori- i to dar vienų, būtent Švento

riai. Kai ku/r dar lavinami ir berniukai nuo ^pastarojo išvedimas,«kaip au *7^ su ^ašto automobiliza- taikinti ūkio reikalavimams, ;sios uostų, kurs greitu laiku
8 ligi 14 metų amžiaus. ’kščiau minėjome, smarkiai nu- vimo lr vidaus piamonės iš- todėl paskutiniu laiku gana j bus užbaigtas. Šis pastarasis

Šiandie Italija turi 581,400 nuolatinių j krito. Kai Lietuva 1925-^1927 : 81P4®4imu» taip pat greitu te
kareivių. Kai kurie svetimų kraštų militari-1 nl į§ linų pluošto turėjo kas- lnPu au&°;

Susisiekimas. Susisiekimo f 
sųlygos Lietuvoj, nežiūrint di
delės šioj srity padarytos pa-

DIENOS KLAUSIMAI

ITALIJOS KARO MAŠINA

Italijos fašistų vyriausybės atstovai už
sieniuose dažniai kalba apie taikos reikalin
gumų, o namie ministeris pirmininkas Mus- 
lolini’s vis daugiau stiprina kariuomenę. Mų- 
itariniai kritikai pripažįsta, kad Italija jau 
šiandie turi galingų karo mašinų. Už kele- 
rių metų ta mašina bus tikrai milžiniška.

Mussolini’ui patekus į vyriausybės vir
šūnę, jo pirmasis darbas buvo tuojaus stip
rinti kariuomenę. Iki to laiko Italija netu
rėjo atitinkamos kariuomenės. Karo metu ji 
ros išsisuko iš austrų spųstų. Visa militarinė 
mašina buvo, taip tariant, sudilusi ir sukliu
rusi. Net trūko jai reikalingos drausmės. Pati 
ryriausybė nesirūpino kariuomenės stovio pa
kėlimu. Viršininkai ieškojo tik garbės ir leng
vu pareigų.
/ Ministeris pirmininkas Mussolini visų ka
riuomenę perdėm perorganizavo. Jis gruzino 
reikalingų drausmę. Per dešimt metų ka
riuomenės stiprumas daugiau kaip padvigu
bintas. Be to, jis kraštui ginti sukūrė irgi 
milžiniškų oro laivynų. Pagaliau "jūros lai
vynų padarė lygiu Prancūzijos laivynui.

Perijodinis Italijos ginkluotų jėgų žur
nalas ant savo viršelių turi padėjęs tokį o- 
balsį; “Tikriausia mums taika yra kardo še
šėly.” Šiuo obalsiu vadovaujantis fašistų vy
riausybė kas kartas vis daugiau didina ir to
bulina valstybės karo mašinų. Tas obalsis 
jaunimui teikia daug karšto ir gilaus patri- 
jotinio įkvėpimo saugoti ir ginti savo kraš
tų. Šiandie italų patrijotų tarpe ir pareiškia -

niai kritikai sako, kad arti 709,000 kareivių. 
Negalima žinoti, kiek tame yra tiesos. Tik 
žinoma, kad nuolatinė kariuomenė kas metai 
papildoma ir milijonai jaunų vyrų yra atsar
goje-

Be to, fašistų vyriausybė išlaiko milicijų, 
kuri savo skaičiumi prilygsta kariuomenei. 
Milicininkai yra savanoriai ir jie ne menkiau 
išlavinti už kareivius, ypač šaudyme.

Militarines oro jėgas sudaro 2,100 lėk
tuvų. Bet karo lėktuvų skaičius gali būt pa
didintas ligi 4,500. Lakūnai sudaro 99 eskad
ronus. Lakūnų tarnyboje yra apie 23,000 vy
rų.

Tokia tai Italijos fašistų karo mašina. 
Su tokia mašina ne gėda kam pasirodyti. Iš
laidų gi ne daugiau, kaip prieš pastarąjį ka
rų. Bet nepalyginamai daugiau tvarkos, dau
giau pasiryžimo.

Taigi, matote, Italijos fašistai plačiai 
kalba apie taikų, o vis dėlto ruošiasi karui.

20-ASIS PRIEDAS

smarkiu tempu išsiplėtė auto-Į bus daugiausia pritaikintas 
mobilių ir autobusų susisieki- žvejybai, 
mas, kai kur nukonkuruoda- Valstybės finansai. Tenka 
Inas ir geležinkelius. konstatuoti, kad valstybės fi-

Visoje Lietuvoje yru išmė- (nansų ūkis krizio mažai yra 
tyta per 45 miestus, turinčius paliestas. Valstybės biudžeto 
daugiau kaij jo 2000 g y ven- pajamos ir išl aidos 1931 nie- 
tojų, iš kurių maždaug pusė .tais ėjo normaliai, biudžėto 

...... _.. . . guli toliau, nuo geležinkelių, (nustatytu planu. Net kai ku
prį ai m ag ūkiškiems nepri- Todėl visai natūralu, kad tarp 1 rios jmzicijos 1931 m. buvę 

jų1 plėtojasi automobilių susi- geresnėj padėty, negu 1930 m. 
siekimas. Automobilių susisie- j Tik valstybės turtų, būtent 

lių Lietuva šiuo laiku turi iš kimo Lietuvoje plėtojimąsi miškų pajamos, dėl medžio 
viso 1,554 kilometrus, iš ku-, vaizduoja šie skaičiai, kurie kainų krizio pasaulinėj rin- 
rių — 1,144 klm. plačiųjų ir rodo kiek kuriais metais buvo koj, sumažėjo. Iki 1931 metų 

Dabar kų Lietuva daugiau-i410 klm. siaurųjų geležinke- Lietuvoje įvairių rūšių auto- gruodžio 8 d. valstybės biu- 
sia įveža iš kitur. Svarbiau- lių. Be to, šių metų rudenį

met apie 60 mil. litų pajamų, 
1930 m. ši pozicija nukrito 
iki 20 mil. litų.

Iš gatavų gaminių svarbia- iį^11^08’ n6ra dar pakankamai 
jusiu išvežimo objektų sudaro ^eros- Dabartinis geležinkelių
farnyras. Bendrai, galima 'ra 8enas rU81l ir 18
kyti visų Lietuvos eksportų į <4a^es vokiečių palikimas, ne-
nuo 1930 m. palaikė gyvulių 
ir pieno ūkiai su savo gami
niais, nes visų kitų prekių 
Išvežimas, jų kainoms labai 
nukritus, visai natūraliai, ver
tėje tarėjo sumažėti.

klausomos Lietuvos reikalams 
Eksploatuojamų geležinke-

sios. importuojamos prekės nu pradės veikti nauja Telšių—
ošimčiais atrodo šiaip: įvai- ^Kretingos gelžk. linija, kuri
lūs fabrikatai sudaro 61 nuoš. 
viso importo, žaliava ir pu
siau apdirbti fabrikatai — 27 
nuoš., maisto dalykai (silkės, 

(cukrus) — 12 nuoš. Manufak- 
jtūra (medvilnės i" vilnų au-

mobilių, autobusų ir motocik- 
lių, būtent: 1926 m. — 686; 
1927 m. — 1320; 1928 m. —

džeto j>ajamų įplaukė 303.2 
mil. litų, kas sudaro 92.5% 
visų numatytų (327.8 mil lt)

jungs krašto vidurį su Klai->1715; 1929 m. — 2336; 1930 m. įplaukų. Išlaidos tuo pat lai-

pėdos uostu.
Lietuvos geležinkeliai yra

valstybės nuosavybėje, iš ku-jir vis jų tinklų tobulinant

— 2470 ir 1931 m. apie 2600. ku sudarė 291.8 mil. litų arba 
Bendrai, sauskeliams gerėjant 89% sąmatoj numatytų išlai-

rių ji turi ne visai maža p«‘l- 
»no. Pavyzdžiui, 1930 m. gry- 
nag pelnas iš geležinkelių ek-Abieji kongreso rūmai pravedė dvide-1 ir kt) ima svarbiausių

šimtąjį krašto konstitucijai priedų. Šis prie- L^vos importo pozicijų, ku- ’sportacijos siekė 5,2 mil. litų
das yra žinomas vardu “raišos anties” prie- J1 V1S auSa, nes ir ūkininkai [ 
dąs. Jo autorius yra kongreso atstovas Nor-
ris.

Kovo mėn. 1 d. abiejų rūmų komisijos 
turėjo susirinkimų ir padarė reikalingus prie
de subendrinimus. Vadinasi, iš abiejų rūmų 
skirtingų priedų kompromiso keliu padarytas 
vienas. Tų galutinų priedų kovo mėn. 2 d. 
abieji rūmai j>atvirtino ir pavedė jį ratifi
kuoti visoms atskiroms valstybėms.

Kiekvienų krašto konstitucijai prisegamų 
priedų turi pripažinti (ratifikuoti) mažiau
sia trys ketvirduliai visų valstybių. Be to pri
pažinimo priedas negali būt vykdomas.

J. Valstybes sudaro 48-ios valstybės. 
Priedo pripažinimui tad reikalingas mažiau
sia 36 valstybių pritarimas. Tai atlieka val
stybių legislatūros (įstatymų leidimo rūmai).

Kongreso nustatyta, kad priedo pripaži- 
ma, kad taikų galima užtikrinti tik ginkluota I nimas turi būt atliktas per septynerius me- 
jėga j tus, arba veikiau. Jei nustatytu laikotarpiu

Visoj Italijoj sekmadienių popiečiais vy- ! neįvyksta reikalingas pripažinimas, tada prie
ksta jaunų vyrų, nuo 18 ligi 21 metų amž., 
militariški lavinimai (mankštinimai). Tas da
roma miestuose, miesteliuose ir sodžiuose.

das griūva. Po to, jei yra reikalas, kongre

uutobusų ir prekinių automo
bilių judėjimas turės nuolat 
ir sistemingai augti. Neabejo
tina, kad augs ir lengvųjų au-

dų. Taigi, susidarė aktyvai 

sumoje 11.3 mik litų.
Pravartu jialyginti Lietuvos 

valstybės pajamas ir išlaidas 
atskirais metais:

bendram j 1923 m. buvo 166.3 mil. lt 
vis labiau pradeda pirkti ir dėka Lietuva pakreipė j>er sa- į šalies ūkiui kylant. ! pajamų. 166.0 mil. lt. išlaidų,
nešioti “krominius” drabu- fvo teritorijų gana didelę dalį' Lietuva prieina prie jūros i 1928 m. buvo 319.8 mil lt pa- 

tarptautinio prekių tranzito, ir turi apie 100 kilometrų it- ■ jamų. 278.4 mil. litų išlaidų, 
einančio iš Vakarų Europos, i gio jūros pakraščių. Nuo 1923 1929 m. buvo 338.5 mil lt. pa- 
ypač Vokietijos, į Rusiją ir; m. vienintelis jos uostas yra‘jamų. 272.2 mil. litų išlaidų, 
net Tolimuosius Rytus. į Pre-» j Klaipėda, kuriuo vis labiau 1930 m. buvo 347.7 mil. lt. pa- 
kių per Lietuvą jjervežamaĮ pasinaudojama, ypač užsienio jamų. 320.6 mil litų išlaidų, 
kasmet apie pusę milijono to- į prekyboj. Prieš karų šis uos-i 1931 m. (numatyta) 327.8 mil. 
nų. tas turėjo didesnės reikšmės į lt. pajamų. 327.8 mil. lt. išlai

Savo geografinės padėties toniobilių skaičius

žius. Taip pat gyvai pakilo 
įvairių mašinų įvežimas. In- 
dūstriolizuojant žemės ūkį, į- 
vežama daug ūkio padargų ir 
mašinų ir plečiantis automo
bilių susisiekimui vis daugiau 
vežama įvairių rūšių automo
bilių.■ 1
. Iš žaliavos ir pusiau apdir
btų fabrikatų daug^isia įve
žama: dirbtinės trąšos, gete-

su, Vilniaus srities okupa
vimo faktu 1920 m. Lietuva ne
teko didelės reikšmės, ypač ge
ležinkelių linijos, jungiančios

$ies, žibalas, akmeriš, anglys, vidurinę Europą p>er Vilnių

tik Rusijos miškų eksportui, Įdų.
nuo 1923 m. gi jo reikšmė vi-į Taigi> k.jip nmtyti is 5i„ 
sam Lietuvos ūkiui pasidarė valBtyMs bį^ta..
n^jialyginti didesnė. Nuo to 
laiko Klaijiėdos uostas orga-

laikotarpy nuo 1923 m. iki 
J931 m. išaugo daugiau kaip

Tėti amaifl spremfimai
(Iš senovės Egipto legendų) 

(Tęsinys)
Vadas puolė veidu ant žemės prieš 

Horų ir pasišalino rašyti įsakymus. Tuo 
j tarpu Horus Iiepe dvariškiui apžiūrėti sa- 
- vo žaizdų, nes jam labai skaudėjo.

— Truputį sutino, viešpatie, — tarė 
riškis. — Ir kas gi būtų buvęs, jeigu 

bitė, bet voras būtų įkandęsT!
Dabar įėjo valstybės kancleris ir, že- 
nusilenkęs Morui, tarė;
Galingasis Ramzesas, liudydamas, kad

ros tik kelios minutos beliko-jam gyventi, 

[jMUjiuntė mane pas tave, įsakydamas: “Eik 

pas Morų ir pildyk jo valių. Kad ir įsa-

Cjrtų vergus paleisti iš retežių, o liaudį 

ipdovanoti žeme, tai padaryk, kuomet

cementas, odos ir kailiai. Ry Įsu Leningradu. Vilnius bnvo'niškai susirišo su natūraliu'£ kartus 1918_ 1922 m laiko
šy su Žemės ūkio gerinimu la ne vien kultūros, bet kartu savo. Hinterlandu (užnugariu) jtftrpy Lietuva dar neturėjo

A , ' . i savo pastovios valiutos, ji įve-
metus susirenka sausio men. 3 d., vietoje x . . i.*,8ta tik 1922 m. rudenj. Lietu- 

ivos valstybės biudžetas nieka- 
Aiuo priedu tad sugriaudama “raišos da nėra turėjęs deficito; prie- 

anties” kongreso sesija (trumpoji sesija), Įšingai, jo vykdymas ištisoj 
kurios metu kongreso atstovai kartais daro • mt4’l e^°j davė likučių, iš kn-

Dvidešimtuoju priedu konstitucijoje da
romi šie pakeitimai:

Prezidento ir viceprezidento tarnybos 
terminas turi prasidėti sausio mėn. 20 dienų, 

Į bet ne kovo mėn. 4 d. Kongreso atstovų ter-

pirmojo gruodžio mėn. pirmadienio.

sas iš naujo turi pradėti klausimų svarstyti, i minas turi prasidėti sausio mėn. 3 d. vietoje 
naudojantis paprasta procedūra. ' kovo mėn. 4 d. Pagaliau, kongresas kartų į

Vertė A. Matutis > tarė Morus. — Tačiau tuojau parašyk man atsiliepė Morus. — Tačiau aš pastatysiu 
ediktų, kad liaudžiai sumažinu nuomas ir naujas šventyklas ir padidinsiu kunigų
mokesčius pusiau, o vergai turės tris 
laisvas nuo darbo dienas savaitėje ir be 
teismo nebus baudžiami. Ir dar parašyk 
vienų ediktų, atšaukiantį iš ištrėmimo ma
no mokytojų Jetronų, kuris yra išmin
tingiausias ir doriausias pilietis visame 
Egipte. Taip įsakau.

Valstybės kancleris puolė veidu ant 
žemės; bet prieš jam išeinant ediktų ra
šyti, įėjo vyriausias kunigas ir tarė:

— Kunigaikšti 1 Kiekvienų val/Rndėlę 
laukiama didžiojo Ramzeso mirties, o jo 
širdis netrukus bus ant neklaidingų Ozi- 
rio svarstyklių. Kai tik šventasis faraonų 
žiedas atsiras ant tavo rankos, įsakyk, o 
klausysiu, kad ir lieptum Amono šven
tyklų sunaikinti, nes valdovų lūpomis kal
ba nemirštantis Oziris.

(Ammon’as bei Hammon’as taip c- 
giptėnų pramintas Jupiteris, kuris buvo 
garbinamas Tėbuose Aukštajame Egipte.

pajamas. Tik reikalauju, kad parašytum 
ediktų dėl iškilmingo mano motinos Zt>- 
foros lavono perkėlimo į faraonų kata- 
kumbas, o antrąjį ediktų..1, apie mano my
limos Berenikos paleidimų iš vienuolyno 
kalėjimo. Taip įsakau. ’

— Išmintingai mrudedi, —- atsakė vy
riausias kunigas. — Tiems įsakymams iš
pildyti viskas jau parengta. Tuojau pa
rašysiu ediktus ir, kada liesi juos su fa
raonų žiedu, uždegsiu štai šių žibintų, kad 
apreikštų žmonėms žadėtąsias malones, o 
tavo Berenikai laisvę ir meilę.

Įėjo išmintingiausias gydytojas iš 
'Karnakų.

— Viešpatie! — tarė jis. — Visai ne
stebina manęs tavo nuliūdimas ir nubąli- 
mas, nes Ramzasas, tavo dėdė, jau mirs

kliūčių kongreso veikimui. (Tęsinys 4 pusi.)

—, Apžiūrėk mano kojų, — suvaito- teismų, kiekvienas tavo ediktas liks išpil- 
jo Horus ir pbolė kaip akmuo auksinėn j dytas, jeigu juos tik paliesi šventuoju fa-
kėdėn, kurios atrama buvo papuošta dvie
jų erelių galvomis.

Gydytojas, atsiklaujjęs, apžiūrėjo ko
jų ir.'., pasitraukė išsigandęs...

— Viešpatie! — prašneko. — Tave 
įkando labai pavojingas voras.

— Turėčiau mirtitokių valandų ?... 
— jjaklausė Morus vos tik girdimu balsu.

O po valandėlės pridūrė;
— Greitai tas turi įvykti t... Sakyk

tiesų...
— Dar prieš tai, kai mėnulis pasi- 

slėj»s už tos, štai, j>almos...
— A, taip! — atsiduso... — O Ram

zesas ar ilgai dar gyvens!...
— Ar aš žinau! O gal jau nešu taug dytojas.

raonų žiedu.
— Žiedu! — 

gi kur jis yra?...
— Sakė man vienas iš dvariškių, - - 

tarė vyriausias vadas, — nieko nelaukus, 
kuomet Ramzeso širdis nustps plakus, nui 
imti šventąjį žiedų ir tau jį atnešti.

—- Dėkoju jums, — tarė Horus. — 
Gaila man... vai, kaip gaila... Tačiau, juk' 
ne visas aš mirsiu... Pasiliks po manęs- 
palaima, ramybė, žmonių gerovė ir... ma
no Berenika atgaus laisvę... Ar ilgai dar!.. 
— paklausė Morus gydytojo.

— Mirtis yra tūkstanties žingsnių 
atstume nuo tavęs, — atsakė gailiai gy

pakartojo Morus. — Bet-

jo žiedų. ,
Tų valandų ministeriai įėjo su pura-

ta... Tas galiūnų galiūnas negalėjo išlai- , šytais ediktais.
kyti smarkumo vaistų, kuriuos jam da- — Kancleri! — pašaukė drebančiu 
viau. Taigi, liko prie jo. tik vyriausiojo 1 balsu Morus, griebdamas jį už rankos, —

[Iventųjį mano žiedų pamatysi ant jo ran- ( dievaičiu ir didžiai maloningu, kurio pa
ikos, nes valdovų lūpomis kalini nemirs- laimos šaukėsi įvairiuose nepritekliaus 
pamtis Oziris.” i reikaluose).

— Mano širdis nesiekia taip toli, — Į — Nenaikinsiu Amono šventyklos, —

Egiptėnai tikėjo Amonų esant derliaus kunigo vietininkas, kad, kuomet numirs, jei tuojau n uniiri-iau, ar išpildytum mauo
nuimtų šventąjį žiedų nuo jo rankos ir j įsakymus
tau jį atiduotų, kaipo neribotos. valsty- ‘ — ^Išgyvenk, viešjmtie, savo dėdės
bes valdymo ženklų. Tačiau kas gi su ta
vim pasidarė, viešpatie?... — pridėjo.

— Negirdite?... niekas iš ten neatei
na?... — kalbėjo Horus.

Tyla.
Mėnulis artinosi prie painios ir pu- 

lietė jau viršutinius jos lapus.
— Ilgai?... —• sušnabždėjo Morus.

amžių! — atsakė kancleris. — Tačiau | 
jeigu net paskui jį stotum prieš Ozirio į (Bus daugiau)

t
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SPAUDOS UŽDAVINIAI
Ar gali būti kilnesnis spau

dos uždavinys už tų, kaip jį 
išreiškė Ernest Heilo: padnu-

kiJnina. Moralizavimas nieku 
būdu neatstos liaudies laikra- 
šėiuose tų tikslingai ir vienin-

MOTERYS PRIEŠ KARĄ

Neseniai praūžė didžiojo ka
ro audra, palikdama žmonių 
lavonų kalnus, kraujo upelius, 
naikindama didžiausius turtus, 
turtinguosius versdama betu- 

. . rčiais ir lygiai kaip ir varg
šus palikdama skursti ir ba-

ginti miniai duonų? Minia rei-'gai suderintų konkretumų,
kalauja maisto. Elitai, kurie kurie turi savyje galingai reiš-
turite daugiau už alkaną ir kiančiųsias pramatomas įdė-
bejėgę minią, tai jūsų pareiga jas. Aktualu ir įdomu ■
ją maitinti. laikraščio esmė. Šituo aktua-

. . • j ..... dantį. O po to visoks menke-Tš tikrųjų, įau savo akspan- hunu ir įdomumu, pozitiviu ir .. v .. .... . . . ' , . ... .yi .. , .pinas, žmonijos susmukimas,
s.ja ir visuotinumo spauda ra- kilniu, katalikiškoj, _ spauda m aimanos
do, kad jai esminga yra tar-turi augebSb mokyt, ir vado- ,r ajSarog _
nauti, tarnauti visiems. Pi,- ,vauti. Ta, yra tas, k, pmnt.- maitinto.
miausia, ne visiems yra priei- ;v® galime pastatyti pneS gre- fcimoa
narnos tiesos viršūnės: tai tik .sianflns spaudos pavojus. Ne vi(,na m0.
išrinktųjų privilegija. Bet už-1 Spauda paiMa galvotij

mo- tina išleido po kelius. Kiek 
tat mokyti minią: tai išrink- ko suprastį Įvykins jį iške- vienų syti išlydėdama laimino, 
tųjų pareiga. Tiesa nuo aukš- jįa prasmingai. Įvykiij trošku- kad sugrįžtų. Kiek jų sugrį-
tumų nuleista į žemę, konkre 
ti tiesa, aplinkinio gyvenimo

lys yra tik akstinas dvasiai žo. Milijonai guli po žemės ve
, pasotinti. Jis reiškia daugiau lėna, už tai, kad valdovai vie- 

įvykių nušvietimas, didybes ir J negu tik išgirsti. Aktualu ir n as kitam metė pirštinę užtat, 
kilnumo iškėlimas konkrety- ;įdomu laikrašty yra priemo- kad kiti laimėjimais džiaugtų, 

tokioj kokių minia supra-jn-g įsįgyįį nenykstamoms ver- s* nenorėtų suprasti kitų 
ir yra padauginta įybgmSj padedančioms pratur- ne1aimių ir skausmų. Ištisi lau 

^^rtnai duona. Spaudos tikslas į tintį Uogaus vidaus gyveni- kai Yien kryžiais boluoja, mi- 
vra vienas vienintelis: tiesa. |mą spauda pamoko, ji iš- H-ionai nesulaukė savųjų, di- 
Jos uždavinys yra irgi vienas indžia kasdien kyiančius delgs <JaW^s grįžo invali- 
viemntėlis: vesti į tiesų. Štai ;klausimus. šitao atžvilgiu ir dais’ be rankU, be kojų, be 
kas neša didžiausių pasmerki- ijvykiai turi tikslą nušviesti. sveikatos. Kasmet dabar Ame- 
mų tiems, kuriems spauda yra jr aigku; pavyzdžiai r0. 'Tikos vyriausybė skiria milijo-

tamsiomis vėliavomis, viduje 
viešpatauja rimtis ir tyla, ku
rią tik skausmingi dūsavimai 
ir ašaros tesudrumsčia. Ne 
vienų draskantis šiurpulys su
virpina kūnų, ir baisia šmėk
la atsistoja paskutinės atsi
sveikinimo valandos ir dras
kančios gyvybę pranešimo ži
nios — užmušė, žuvo, negrįš. 
Kas neišlydėjo savųjų su vil
timi sulaukti ir kas nesulau
kė beviltiško — nebėr, tam gal 
ir sunkiau įsivaizduoti kų rei
škia motinai kilniausios ir au
kščiausios savo paskirties — 
motinystės dovanos vaisius pa
siųsti žudynei ir nesulaukti.

/
Vienos tautos ir valst. išė

jo iš kruvinos žmonių piūties, 
kitos Tolimuose Kvtuose jų

Tarptautinė katalikių mote
rų sąjunga, prieš konferenci
jai susirenkant, išleido platų 
atsišaukimų į viso pasaulio vi
sas katalikes moteris, kad nuo 
vasario 2 d., visos katalikės 
eitų prie šv. Komunijos, mels
tųsi, kad konferencija duotų 
kogeriausių vaisių.

Daugelio valstybių, moterys 
siunčia milijonus parašų, pra
šydamos ar reikalaudamos, 
kad konferencija tikrai prive
stų prie nusiginklavimo.

Tarptautinės moterų, organi
zacijos sudarė Moterų Nusigi
nklavimo Komisijų, kuri šia 
kryptimi dirba. Tačiau kiek 
šioje ki-ypty moterų darbas 
bus sėkmingas ir duos laukia
mų vaisių, sunku pasakyti, 
nes dažnai ten, kur moterys 
gali parodyti savo sugebėji
mus, jos tebėr supančiotos, o

vėl kartoja lyg nebaisi būtų sukta ir paini politika, atsi

įrankis žadinti piktiems žmo
gaus linkimams ir už tai gau
ti pelno.

Minia nori žinoti: gerai, jų \fn^Tov^ sTg^enl zijoje Sf° ufra^taosius ,ir
> mokykime. Ji nori suprasti: mo Gintimis, duoti gyvenimo f™ unlforr"uotų kryžių sude
rėkime jai galboti. Ji nori išminties,' įkvėpti dorybių. h SaV° maldas lr sknndus. , 
eiti. jų veskime. Štai kaip rimtoji ir gilioji Dar neišdžiūvo motinų, žmo-

Kų šioj spaudos srity gali spauda yra gyvenimo vadovė, nU ašaros. Daivai, kuriais va- 
nuveikti katalikiškoji dvasia, tuo tarpu kai toji, kuri patai- žino ja raudančios moterys 
linkusi visa giliau suprasti ir kauja tik silpnybėms, jokios Prie savųjų kapų, pasipuošia 

»> nukreipti į kilnesnį tikslą? pozitivios įtakos gyvenime ne-
I.aikraščiui yra esminga pa- turi ir negali turėti. Tai ir komunizmas visokiomis for-

ankstybesnė. Kai to gaisro pa
švaistės blyksčioja, vasario 2 
d. Genevoje susirinko pašau 
line Nusiginklavimo konferen
cija. Kokius nutarimus sulau
ksime iš beposėdžiaujančios 
konferencijos, tai geriausias

žadėjusi teisingumo masto, su
ka kreivu keliu.

Dažnai kartojama, jeigu mo
terys tik norėtų, karai išnyk
tų. Bet kur glūdi paslaptis, 
kad to norint karai tebešvy- 
truoja. Maža duota dar mote-

mos meilės, teisingumo, san 
taikos ir visų tautų taikos idė
jos ir viskas suvedama į vien 
savo egoistinių’ ir priešingi) 
reikalų supratimą ir aklą jų 
laikymąsi, neatsižvelgiant į be
ndrus humaniškumo principus. 
Jaunimo kariškos organizaci
jos, kariški mokymai, kurie 
pastaruoju laiku visur labinu 
praktikuojami ir įvedami, pri
duoda jau vis į kitokius nusi
teikimus, negu motinos ugdo
mas taikos, sugyvenimo ir prie 
ši ilgumų išlyginimų noras. Se
niai prigijęs pasakymas — mo 
teris taikos karalienė. Bet ar 
duodama, tai taikos karalienei 
veikti ten, kur ji tokia laiko
ma.

Jų veikimas reiškiasi pra
šymais, nurodymais į tas bai
sybes, prie ko rengia valdovų, 
išminčių ir politikų šaltas pro 
tas. Jos pasiunčia milijonus 
parašų, kad nesirengtų žudy
ti milijonus tų, kuriuos jos pa
gimdo. Katalikės, Kristaus 
Bažnyčios moterys, vykdyda
mos Kristaus įsakymą “Mylėk

savo artimų, kaip save patį’’, 
visa krikščioniška meile, kvie
čiamos melsti už taikų. Vokie
čių katalikės, norėdamos tai
kos ir jausdamos kaip dar su
nkiai tai pasiekiama, savo no
rams per amžius liudyti Fra
nkfurte prie Maino yra pasta 
čiusios Taikos bažnyčių, kurio
je per visų nusiginklavimo ko
nferencijos'metų eis pamaldos.

Kuo mės galime šiuo mome
ntu... — malda prisidėkime 
prie viso pasaulio maldos, pra
šančio taikos, ir prie tos tai
kos įvykdymo žmonių gyveni
mo.

“Begina paeis, orą pro no- 
bis.” “B.”

Žydų laikraštis iš New Yor- 
ko “Morgen Žumal” prane
ša, kad biednas ir bedarbis 
jaunuolis Morisas Ambuteris, 
kilimo iš Vilkaviškio labai pra 
garsėjo savo dainavimu Ame
rikoje ir pasak garsaus muzi
kos profesoriaus Emelofo Am- 
buteris greitu laiku taps ant
ruoju Karuža.

do siektinų vertybių, kų tik miS ° eri1J varg. ms mo ino- ^ug įvertinimas, kokių aspira-|riai vietos politikos srityje, 
ms, nelaimingoms našiems, J Jgyventos dienos dar nepase

, . , . i ... , kad galėti) aplankyti Prancū-
nęs heroizmas tun kelti drų- ... v v .

cijų ir kokių intencijų žmonės 
ir jų atstovaujamos tautos bei 
valstybės siekia karo baiseny
bėms išvengti. Moteriškasis pa

kurioje dabar taip maža tei
singumo ir meilės. Sakoma, 
kad moters—motinos rankose 
sudėtas jaunosios kartos auk-

PATOGUMŲ GADYNE
saulis ypač tuo susirūpinęs ir liejimas, jos ateitis. Tad kuria 
su visu susikaupimu seka koki kryptimi moteris — motina
bus to vaisiai. Viso pasaulio 
moterys, kiek ir kur joms lei
džia gyvenimo tikrenybė, deda 
pastangas ir reiškia didelio 
susirūpinimo privesti klausi-

gauti laiko įvykius ir juos pa- Vra dvasios sotinimas sukon- moniis veržiasi—į minių. mų prie siekiamo tikslo įgyve-
tiekti kitiems. Tai ir žinojimo kretinta ir suaktualinta ir sū- 
alkis patenkintas. Daugiau dė- kasdieninta viršūnių tiesa ir 
nresį traukia ir susidomėjimų gėris, nušviečiąs rimtajai spa- 
žadina tai kas konkretu, kas ūdai visų jos uždavinių kilnu- 
nauja, tikrai vyksta, yra rea- mų, 0 sensacinei ir pomogra-

4 lu. O tai ir yra įvykiai, įvy- fjnei — visų jos pražūtingu- 
kiai plačiau suprasti. JuO ma- nią įr niekingumų. Tai ir su- 
žiau gili žmogaus dvasia, juo rjša spaudos uždavinius su 
labiau jame troškimas žinoti nepajudinamais gyvenimo tik- 
virsta įvykių troškimu. Dabar, ksiaįs. Tai ir duoda spaudos 
kai gyvenimo tempas skubės- darbininkams kilnios garbės 
nis negu kada, tai ypač,žymu: ,bati apaštalais, ne tvirkinto-

’ žmogus nori tenkintis kiek įaįs jr žudytojais, 
kalima konkretesniais daik Į
tais, jis neturi laiko daryti ab- ’ SPanda Kaži"'
strakcijų. ’ ar £al,ma rastl geresni būda

1 sujungti skleidžiai miniai, 
Spauda parenka įvykius. kaįp jų įdėjomis uždegus ir į

Gyvenimas toks įvairus ir toks vienų darbų nukreipus. Nieku 
nepaprastas. Nereikia toli nuo būdu spauda nėra tik grynam

' savęs ieškoti drauge gera ir įdomumui. Kad jį galėtų va- 
hloga, gražu ir negražu. Ne dovauti, pirmiausia reikia, 
perdaug tolimi mums ir hero- kad jį gerai į gyvenimų įsi- 
izmo, ir niekšybės, pasiauko- įaustų. jį tūri matyti, geraį 

ir egoizmo pavyzdžiai, matyti, suprasti giliausius lai- 
cviena diena bando ir žmo- ko kausimus, kas svarbiausia 
s sielos didybę ir atiden- buvo reikalinga vakar, šian- 

gia jo žemumų. Tai ir yra pa- dien, Tfti be ga)o
sirinkimas. O kiek praeitis gvarhū< ir tuQ remiasj visftg

turi šventai didingų žinomų, rįmtosios spaudos autoritetas 
ir kiek niekšų. Tai fatališkas nurodytį kelių daugybei, už- 
pas,rinkimas. Jei mūsų vadi- taf atsaking^ Laiko klauai.
narna geltonoji spauda išgar- mūg k„talikiškoji dvasia Sa
bina ir miniai pavyzdžiu pa- tinkft ^„^į jr riTn.
stato kokį Basputinų, su di- tft. pramato gvftrb^ Lftiko 
džiausiu pasigėrėjimu vaizdu- klft.dog fataligko8 _ tam 
oja visokius nusikaltimus, nuo pragme .og Tik.

‘kurių kiekvienas bent kiek pa- , v. . , - j i# r ros ir amžinos vertybes dabar
doresnis žmogus akis užsiden- ... , .. . . .®. . niekinamos, o absoliutiniai la-
gia, ir jei ji čia remiasi žmo- •. , . . m •’ . . .. - nai įtartim dalykai. Tai yra
gaus blogumu, tai rimtoji spi- ... .. . . . .. ’ . . dabai pavojinga, kai taip imsūda tun sau šviesesnį gyve- ... ....* galvoti mases, kai jos pradės

(Bus daugiau) ndinimo.1

pakreips jos auklėjimų, to ir 
sulauksime iš jaunosios kartos.

Bet ar taip yra gyvenime 
Ten kur moters—motinos vei 
kimų į savo rankas perima va
lstybės autoritetu paremtas 
veikimas, dažnai sugriauna-

// <zzz Zv- zziif^čŽfi"Loia JJult
įto Rįdj&L Į

Vankite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija
Birželio;16 d.11932

Lo^oj

P’

A.

Gali gėrėtis muzika ir dainomis važiuodamas auto
mobiliu. Tegul BUDRIKAS įtaiso radio į Jūsų auto
mobilių. Kainos dabar labai žemos.

Nuo $25.00 iki *100.00
Naujas Midget radio pagauna police calls—polici

jos pašaukimus ir kitas stotis. Kaina .. 2»95
Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovų, pe

čių, parlor setų, karpetų ir taip toliau.
Negirdėtai pigiai ant aukštos rūšies skalbimui ma

šinų Maytag, Thor,.Hoover ir elektrikinių ledaunių— 
refrigiatorių.

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

TEL. BOULEVARD 4705

nimų, įvykius, kurie jį stato,
. .ne griauia, laimėjimus, ne . , .... .• ,? ’ - . seniau dar pasiliko. Nedoru-puolimus. Žmonės nėra toki . . . r .

f, .... . i .. . . mas visomis viešomis pnemo-.blogi, kad šviesos jie visai ne-« _ . . .
. , tt- x x j j nčmis proteguojamas. Garbi-mėgtų. Vietoj to, kų duoda r 6 4

vad. geltonoji spauda, kaa y- 'namos ™uomeninio gyveni- 
ra įdomu, bet tvirkina, reikia, 11,0 klaidos, siūlant jas rišti 
kad katalikiškoji tikrai suge- visiems klausimams. Pats 
betų duoti, kas yra įdomu,bet šiurkštusis nacionalizmas ir

visa griauti, kas vertinga iš

LAIVAS t,FRANCE,,

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JtJNE 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir ^patenkinamų 
patarnavimų.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEFONAS ROOSEVEtT 7790

PIRKDAMAS NAUJĄ

DODGE arba PLYMOUTH
AUTOMOBILIŲ

Jūs gausite didelę nuolaidų ir dykai naujų Pbileo au
tomobilio radio vertės $100.00 pas

BUDRIK AUTO SALES
907 West 35th Street -

Telefonas YARDS 0405

Gražūs Lietuvių radio programai duodami Budri 
ko korporacijos .iš stoties WCFL 970 kvl. nedėliomis 
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties WITFC 1420 
kyl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

BUDRIKO KRAUTUVE DEL PATOGUMO SIAME 
IŠPARDAVIME BUS ATDARA NEDALIOMIS TKT 
6 VAL. VAKARO.
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NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJOJ

LIETUVOS ŪKIS IR JO 
RAIDA

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Nusiginklavimo koufereuci- rių susidarė rezervo fondus
joj “.didžiosios dienos” jau 61.1 mil. litų.
praėjo, kadangi svarbiausios Atskilos valstybės pajamų
valstybės jau pasisakė, kaip pozicijos sudaro šiuos, visu
jos žiūri į nusiginklavimo rei- ^paprastųjų pajamų, nuošim
kalų. Kaip paprastai, vieny- čius: netesioginiai mokesčiai
bes tose pažiūrose nėra o nuo- .(muitas, akcizas) — apie 20-
monių skirtumai toki žymūs,valstybės įmonių (geletžin-
kad juos vargu ar bus galima kelių, pašto, tegr., telef.) pa-
išlyginti, suderinti. Vokiečių jamos — apie 20%; monopo-

paskelbtasis nusiginklavimo jįaį (spirito, kortų) — 15%;
projektas yra pritaikytas tai .tiesioginiai mokesčiai (žemės
būčiai, kurioj dabar yra Vo- mokesčiai ir kt.) —12%. Bene
kietija. Bet tenka labai abe- .didžiausias pajamas Lietuva
joti, kad vokiečiai patys jo turį įg muįtų pav. 1930 m. iš
laikytųsi, jei tik pasijustų, kiek gauta 74.7 mil. litų paja-
laisvesni. Vokiečių apskaičia- Be spįrito ir kortų Inono_
vimas, kad prieš jų projektų poliu> 193o m biržeiio mėn>
iš esmės nieko negalėj ančios • u tftip pa( mQ
pasakyti santarvės valstybės, j10p0]įs, kuris atiduota švedų
kadangi jis yia tik Versalio degtukų ( (Kreuger ir Toli!
taikos sutarties nuostatų atka- kojlcernui už mil litų pas.
rtojimas dėl Vokietrjos nugm- 35 metamg
klavimo, pasirodė klaidingas. ,, , .. v Kalbant apie valstybes iš-Santnrver, o vpac prancūzams, A ... , .. . . . f. , laidas reikia turėti galvoj,visai nėra jokio malonumo pa- > . . *"

. , .. v • . . i kad Lietuva yra po karo nau-siduoti vokiečiams ir atsisaky- . . .
,. • q • jai susikūrusi valstybė ir, kaiti nuo taip sunkiai laimėto J 7 .v .

SyjNCIETĖMS
Jau gerokai įėjome į Šven

tos Gavėnios laikų. Tik kelio
lika dienų beliko ligi Šv. Ve
lykų. Raginu tad visas sųjun- 
gietes aprūpinti savo sielos 
reikalus. Visos sųjungietės, 
atlikite velykinę. Praėjus ve
lykinės laikui, ^prašau visų at
skirų narių ir kuopų prisiųsti 
dvasios vadui savo narių dva
sios stovio rekordų.

Brangios seselės jeigu no
rite, kad jūsų organizacija', 
augtų ir stiprėtų, dažnai vie-. 
nykitės su Dievu, Jis palai
mins jūsų darbus. “Jame ga
iliu viskų, be Jo nieko”
;,ko Šv. Povilas.

Katalikų Bažnyčios ųustaty-sėjas pereitais metais nubau- 
tųjų tvarkų. Raginu visas ka- dė kelių Pernaravos kaimų 
talikes moteris ir merginas gyventojus už vaikų neleidi- 
rašytis į Sąjungų ir būtį ak
tyviomis jos narėmis. Moterų

gulis matęs juos besiganant. 
Tiesa, kai kuriuose kvartaluc 
se yra nugraužtų uosiukų iki

mų mokyklop. Dabar nubaus- 1 metro 70 cm. aukštumo 4i 
tieji gavo teisėjo sprendinius, 'sniege įminti pėdsakai, kaip 

feųjunga yra viena iš geriau-Į Visi nubausti pinigine bauda: geros karvutės.
šių ir gražiausių centrinių Ii d- kai kurie po 20, o kai kur ie ‘ _
tuvių katalikių moterų orga- po 25 litus. Tai gal vienintelis į REMKITft TUOS PBOFE-
nizacijų.

Tadgi, į darbų, seselės! Te
gu Dievas laimina jūs ir jūsų 
darbus.

Kun. H.J. Vaičiūnas,
Centro dvasios vadas

teismo sprendimas, kurio nie- SLJONALLS J R BIZNIE 
kas nesiruošia skųsti. Kai ku- RIUS, KURIE GARSINASI 
rie nubaustieji, lyg ir didžiuo- i “DRAUGE.”
damiesi, sako, kad gerai būtų 
buvę, jei ir mūsų tėvus būt 
už tokius dalykus baudę.

NAUJAS IŠRADIMAS

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su iintmentu

PAIN-EXPELLER

PROBAK

karo vaisių. Be to, niekas ne
tiki, kad vokiečiai būtų tiek kražto atatatyuio reikalams, k. 
nuginkluoti, kaip kad Versa-a* naujiems geležinkeliams ir 
lio sutarty parašyta. Dar tik pientams tiesti, valstybinių 
prieš kelias savaites, užsienių i ^ro^es^ ip mokyklų statybai, 
spaudoj pasirodė žinių, kad,'111^0^^8^ 11 kt- Be to, ten- 
Vokietija duodanti didelius gi-rka rūpintis tinkamesnių kraš- 
nklų užsakymus Olandijoj, I)a.^° ūkio sutvarkymu, negu tai 
nijoj, Švedijoj ir kad už tai buvo prieš karų., 
mokanti reguliariškai, visai ne Valstybės išlaidų (, paprastų 
paisydama savo neva ekono- ir nepaprastų) atskiroms na
minio krizio, kuriuo ji dabar- materijoms 1931 m. buvo na
tiniu laiku taip graudžiai sku- matyta: krašto apsaugos mi
ndžiosi visam pasauliui. To-(materijai — 56.8 mil. litų; Vi- 
dėl niekas netiki vokiečių nuo-(daus reikalų mįn.—38.8 mil. 
širdumu, siūlant savąjį nusi- litų; Finansų min. 47.6 mil. 
ginklavimo projektų. .litų; Žemės ūkio min. 48.1 mil.

Lietuva nusiginklavimo kon-i^’ pietinio niųi. 47.4 mil. 
^ferencijoj maža kų turi paso-1^4’ Teisingumo min. 11.0mil. 

kyti, kadangi iš Lietuvos ne- ^tų; Susisiekimo min. 75.2 mi- 
gresia joks pavojus pasaulio tijoimų litų; Užsienių reikalų 
taikai. Mūsų užsienių reikalų lniu. 6.2 mil. litų; kitoms sri- 
ministeris dr. Zaunius yra pa- tūlis 6.7 mil. lt. Iš viso 327.8 
sakęs nusiginklavimo konfere- 'milijonų litų (259.0 mil. litų 
ncijoj kalbų, kurioj išdėstė vPaPragtų ir 68.0 mil litų ne- 
Lįetuvos pažiūras į nusigink- paprastų išlaidų), 
lavimų. Jis pareiškė, kad ma-1 Iš neprastųjų išlaidų dau- 
žosioms valstybėms nėra svaigiausia tenka susisiekimo, že- 
rbu, kuria proporcija bus nu- mes ūkio ir finansų ministe- 
tarta nusiginkluoti, nes ma- rijoms, taigi ekonominiams 
žosios valstybės vis tiek ne- krašto reikalams; taip pat ne
gali karo ginklais atsispirti,maža švietimo ministerijai, 
didžiųjų valstybių imperializ- <naujoms mokykloms, institu- 
mui. Mažosios valstybės savo tams bei muziejams statyti.
saugumo garantijų “mato tik- ____________
tai teisės vyravime prieš jė-- Vartuliikiai, Pegėgių apsk. 
gų.” Esu daug svarbesnis da-^ia vienas ūkininkas verčiami 
lykas už patrankų kalibro nu- {bitininkyste. Turi jis per 30 
statymų yęa patikrinti sutar- bičių kaladžių ir kasmet iš jų, 
eių gerbimų. Šia proga <lr. Zau vidutiniškai, gauna 12 centne
rius netiesioginiu būdu atkrei- rių medaus. Medų pardavęs 
pė konferencijos dėmesį į Vi- ^turi ps 4000 litl} pajaniŲ. Sa.
Iniaus pagrobimų, nurodyda- ko, kad jam bitininkystė ge
mas, kad Lietuva, kaip silp- riau apsim<)kat kaip kokia ki. 
nesnė mihtarimu atžvilgiu va- ūkio šaU
lstybė, yra “įvykusių faktų į ___ J
politikos auka” ir todėl Lie-j 
tuva siekianti, kad padariusi 
tarptautinį nusikaltimų valstv-! 
bė būtų priversta skriaudų a- 
titaisyti, nes nusiginklavimo į 
vyriausias tikslas ir yra išda
ryti ateity negalimus panašius 
atsitikimus. “Tr.”,

Taip pat noriu priminti apie 
vajų. Norint, kad narių gavi-' 
mo vajus būtų sėkmingas, rei-' 
kia, kad pačios sųjungietės 
visuomet apie savo organiaa-1 
cijų gerai atsilieptų, girtų ir 
neneigtų — nepeiktų. Taip 
pat, kad kiekviena sųjungietė 

j nors po vieną, naują, narę įra-Į 
;šytų savo kuopon. Tas gali-1 

po tokia, turi daug išlaidų [ma, tik noro ir geros valios,' 
pasiaukojimo reikia. Kuopų 
valdybos ir visos narės, visuo- Į 

met, visuose jūsų reikimo rei- i

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin- 

Žagare Šiaulių aps. Žaga- dūliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
r t tizmą.. Rankų, Koji}, Nugaros skau-

I'ėS girininkijoj yra apsigyve- dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir at- 

sa- Vilkijos nuovados taikos tei-Įnę keletas briedžių. Vienas ei-
I " • možnių yra pagiję, o milijonai da

, nežino apie tai.
i Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
' verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 

I nebūtų taip kaip rašom, pinigus grą- 
1 žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
j taip; DEKEN’S NEW DISCOVERY 
■■•OINTMENT. Kaina 75 centai.

i DEKEN’S OINTMENT 00.
( HARTFORD, CONN.

NUBAUDĖ UŽ VAIKŲ 
NEMOKYMĄ

Pernarava, Kėdainių spskr.

ATSIRADO BRIEDŽIŲ

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti 
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė 
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku- 
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
panijos laivus.

Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į 
Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš New 
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK Vili, 
o antra BIRŽEI JO 16 D. laivu FRANCE.

Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija.

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

t PfcOttAK BiAbej

10 PIECE COSMETIC 
SĖT 11.97

Thi« i. • ramoiir Vivui s.! and ta- 
eludea faee powder, (1.00; Rouge, TJc, 
Tlssue Cream (J.flo. Depll»t«ry 8I.M. 
Pačiai Adringant »1.T6. Bath Salt t.M, 
Tcllat Water I1.2S. Parfuroe »» 7», B»H- 
Hantlne 7Sc, Skin WhiUnar lio. Totai 
Value *12.00. Speclal prlqa. tl->7 tor all 
ten plecea to Introduce ttils line.

Vardas .................... ..
Adresas .......................................
8iun£lam« par paštą COO 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Kamajai, Rokiškio aps Ut- 
lių kaimo jaunimas surengei 
vakarų, kurio pelnų apie 100 
litų, paskyrė kaimo skaityklui 
įrengti. Už tuos pinigus išra
šyta keletas laikraščių ir žur-J 
naių. Laikraščiai laikomi pas 
vienų ūkininkų. .Jų pasiskai
tyti susįreuka vakarais.

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU 

ŽOLĖMIS
Specialis 5 Dienų Namų 
Treatmentas su žolėmis 

Duodamas Dykai
.... Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės

laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie-tyra moksliška kombinacija geriausių

čiai, turi gauti leidim, sugrįžti-reentry permit. i XX 2^4,21 "SS
m. .1 i •. • z z ta m t • i a sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per-1 U-t, ne vėluoki te 9 ateikite Į Dmugo LuiVclkoicilį A- e^.us 23 metus. Motina Helena, 1721 j

gentūra, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kitLw. 47 st_, chieago, 111. pasiūlo jums 

reikalingi kelionei dokumentui. “Draugo” Laivakorčių agen-Įpas ją dėl Sio bandomojo treatmento.

tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne-!taipjau dėl nemokamos egzaminaci- 
. .. v , • j I jos, kad. surasti kokia ištikrųjų yra

skaito patarnauja dovanai. |jusų liga ir kokių specialių Žolių Gy
. n iv. duolių jūsų ligai reikalinga. Atsinaš-Kune norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga

lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai:

kaluose patariu atsiklausti sa- pra§ome įg auksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
VT1 Z\T- O, Iri/', L-v -v. .-K Tl "V. <'B t" ."V _ . . . A • ■ * 1 *vo vietos klebono ir jo pata

rimų klausyti. Nė vienas kle-, 
jbonas nesipriešins sųjungiečių! 
veikimui, jeigu sųjungietės J 
veiks pagal parapijos ir visos

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziun&s Borden)

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone, Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Rooeevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tei. Jtepub. 9(00

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis: 
Kovo—Mareli 17 d. — EUROPA

M M

For COLDS, CODGHS
Sore throat, muaoular rbeu- 
matic aches& pai»a,apply Mus- 
terole, the "eounter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

YOUR

A. A. SUKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tei. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utara., Ketv., Ir Subatos 
8 iki 9 vai.

4148 Archer Avė. Tel. Lofayette 7887 

Hunų Tel. Hyde P»rk 2895

19 d. FREDERIK VIII
22 d. ILE DE FRANCE

” 25 d. BREMEN .
Balandžio—April 2 d. — EUROPA

8 d. — ILE DE FRANCE
20 d. — EUROPA
23 d. FREDERIK VIII 
29 d. COLUMBUS 
5 d. — BREMEN 
14 d. — PARIS 
17 d. — COLUMBUS 
28 d. — FREDERIK VIII 
3 d. — ILE DE FRANCE 

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

M

n

91

91

11
11

Gegužio—May

1>
11

Bįrželio—June 
11 11
19 11

A.A.6LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SAUDE 8TR.EET 
Room 1984 Tei. Randolph 4881 
Valandos nuo 9 erto iki B vai. v»8t 
8241 so. Haiated Bt TeL Victory

Valandos — 7 Ud I
CUra.. Ketv. ir subatos vakara

CHAS.A. PEPPER i
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St, Room 009
Telephone FRANKLIH 5?45

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephnne VICTOnT »ta

žemo
F O P SKIin iPitiTėTlONC

. ..... \ .

kitę šj apgrsinimą. Atdara iki 8 v. 
vak. Nekėliomis iki 2 vai. po pietų. 
Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai, 
.rašykite Motinai Helenai aprašydami 

I savo ligą ir jj prisius jums gyduo- 
i leg dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
jimui persiuntimo.

Stop 
Jftching
B SkiniO ■ —

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant} antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. 85c., (Oc..
81.00.

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Murinę Co.. Dpt. H. S., 9 B. Okin $t., Ch*cM»

Tyras, AUUoa, grsrtns

GRAŽIOS AKYS

Tra didelis tortas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojau*. Jus ią pamigsite 
Knyga “Eye Care” arb» “JCye 
Beauty” ant “ '

uJtVL , CHOU 
U1\TV\ u.t AU’ VLV 

StAObJ VViKT X
A(UT TW OALY osse. 

a* tniuu.

/,

v

t.

OWN 
BEAUTY 

CONTEST
Every tijne eyes glsnce your way, 
you’rc in a Bcauty Contcst. If you vvgat 
pcople to think, “How charminjįshc 
iooks!” —turn to Camay, thė So»pxif 
Bcautiful Women. Tt is so dclicate, so 
bland, that your skin will become as 
fresh and soft at May-biossomsl And 
you’11 win cach daily Bcauty Cootestl

CAMAY
The Soap of Beeutlful Women 

------------------------------------------ --------

/

— - - ..................
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LIETUVIAI AMERIKOJE šaitė, Kavaliauskienė, Saleše- 
vičiūtė, Greičiūtė. Pastaroji 
visoms dainoms akompanavo,

matyti savo senelių vergavi-1 
mo dienas, prošepanų spaudi-> 
iųų. “Baudžiauninkė” 4 veik-1

DAKTARAI:

CLEVELAND, CHIO.
Lietuvių Kultūros Darželio 

[' susirinkimas įvyko vasario 12

dainuojant J. Aleknai, K. Va- įsmų melodrama, bet tarpais 
nagui Ir J. Vanagui. įeina ir tikrų komedijų. Kny-

Programų vedė aiiv. P. Čes- gutes galima gauti “Dirvos” 
nulis ir vaidinimo tarpais pa- i redakcijoj (6820 Superior Av.,

tL Lietuvių salėj (69 Superior'm vaidyloms ir bendradar- 
^Ave.). Pirm. Auv. P. Cesnulis bįamgi “Baudžiauninkės” rolę 

užimtas buvo su prakalbomis, vaįjįno Stasė Greičienė, po-
todėl nebuvo atvykęs. Į naioio — Roverstainas.
rinkimų vedė vicepirm. O. G

Tas vakaras sutraukė įžyme
snes jėgas iš abiejų srovių.
Kas buvo veikalui reikalinga, 
parūpino K. S. Karpavičius ir 
p. Glugodienė. Padėka pride- |sakė gražias kalbas, plačiai Cleveland, Ohio>.

nupiešdamas L. K. D. gražų 
veikimų ir kuo Darželis bus 
naudingas Lietuvių tautai.

O f Įsas Tel. Grovehlll 0617
Ras. 6707 8. Artesian Avė. 

TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r 2423 West Marų ue t te Road
Lietuvių Kultūros Darželis į vai.: 2-6 ir 7-9 p. m. Ket. 9-12 am.

Nedėlioj susitarus

Milialičienė.
Komisija (O. Kaipavičienė, 

Ag. Grigienė, M. Mišeikienė, < 
J. Grbšaitis, p. Macenas) pa
kvietė visus kovo 10 d. žiū
rėti vaidinimo ir dalyvauti pa
sikalbėjime ir prašė visų re-

Be gražaus vaidinimo, žavė
jo pubiiKų gražios, jausnun- 
gos uamos vaiummio iaipns% 
lai nepaprastų Išpūtų padare. 
Kitas roles vaiunio aialvuios 
Gngiūtė, pono — Masiulis, po
nios — Pautienė, kunigo—Ma-

Sales biznį tvarkė Juozas 
Sadauskas, kuris yra prityręs 
ir pavyzdingai tvarkų vedė. 
Tikietus pardavė J. Salaševi- 
ėius. Vakaro sėkmingumui 
daug pasidarbavo didis mūsų 
veikėjas p. Muliolis ir kiti.

Visiems L. K. D taria nuo-
rozas, Kapoto — Macėnas, Mi-, širdų ačiū! Aukų davė p. Šar 

boa
godienė, {Seimininkes

mti. Tikisi surengti gražų va- ,.
km». Kita komisija (Mihali-įko‘° “ ’ kauskienė ir Šukienė, p. 61u-
menė, Karpavičius, J. Brazam i “ ^.godienė - 5.34. Ačiū už au-

, įseviciene. Visi atliko savo ro-ckas, Mišeikiene, SuKiene, Mu- , , . ... į*“”
I liulis, (Jlugodienė) pranešė/“aostabuu <»>• “Baudžiauninkę” parašė

vaidinant veikaili>|Z‘.uretoJal * K- S- Karpavičius. Pirmą ka-
■ ,-» lnhni o-v-i Ūmiausiais koinplementais sve- buvo statyta scenoje ir

zlaiTpavyko; tai vienas iš gri-j“1“0 v“dyla5' Daini^ės ir labai gražiai nusisekė. Kiek-
iiausių ir gausingiausių vaka-įdauullmkal> P»*“« rug,u“ vienai kolonijai patarčiau sta-
rų. Publikos buvo pilna sve-,PJaut1’ ateJ° lr «av0 15 sa'° tyti, nes yra įdomu lietuviui 

, .v,, 'pono uzmokstį skanius pietus -- -------  .tamė. Valdytos buvo iš kata-1. v. „ .. _______ .- ------------------ir gražius lietuviškus šokius 111 •«
ūkiškų ir tautiškų draugijų. v ,, , ... Ipasoko ir padainavo.pelno L. K. D. likoį $99.00 su :■
centais Į Baūdžiauninkais buvo IJrb 1

taras 
Pudžiauninkė’

taria nuoširdų ačiū komisijai 
ir “Baudžiauninkės” autoriui 
K. S. Karpavičiui, kuris lei
do skubotai ištraukti iš spau
dos ir pirmų kartų statyti sce
noje. K. S. Karpavičius visa 
širdimi atsidavęs visiems L 
K. D. darbams. Priežodis sa
ko: kas daug veža, tam daug 
krauna. A. J. Nauneikas per 
vaidinimų tarpais šviesas mai
nė; tai buvo dideŪs scenos pa
puošalu x

L K. D. taria nuoširdų a- 
čiū ir gausingai publikai už 
atsilankymų, paremiant L. K. 
D. Vienybė-galybė; išvien dar
buojantis įsteigsun Darželį ge
ram jo gyvavimui.

P. G.

Tel. Ofiso 4050 Rea. 9865

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6tU Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street
• Nedėliomis tia susitarus.

DENTIST AI
1 Pbone Boulevard 7042

DR. G. L YEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIA® LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laldouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad , priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
HĄlsted Street., TeL 
Victory 4688.

LACHAVICH 
IR SONUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 1217

A. f A

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto’: 4 Ik, « po pietų.

(Vakarais: Utarninke lr Ketverge iki 2 vaL).
8eredomis lr Nedaliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso lr Re*. Tel. Boul. 5912 Ofiso lr Re* Tel. BouL 6214

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: l-S lr 9:94-9:99 vaL rak. 

Nedėlioj susitarus
Vai : 1-4 lr 7-4 vai.

Neuėlloj susitaraus

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 .Tel. Lafayette 6792

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Fezldencija 6600 Šo. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

6 iki 8:80 vakare

Phone Boujevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS#

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

Nąuja, graži ko- 
- plyšta dykai*

3307 Aubum Avenue

Telefonas. Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

A. PEIKUS
ULTUVIS GBABORIUSw.^į.į

<443 So. Talman A ve. 
Tol. Virguua 1290 

Yards 1138 
Chicago, iii.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

URŠULĖ UIKlMbNĖ 
(po pirmu vyru Pakalnienė)

Mirė kovo 11, 1932 m. 6:30 
vai. ryto. 42 inetu amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apa. Ragu
vėlės par ir m. Amerikoje iš
gyveno 24 ■ metus.

Paliko dideliame nuliudime 

vyrų Juozapų, 4 dukteris Onų 
ir žentų Jurgį Liutkevičių, Ma
rijonų, Veronikų ir Elenų, du 
sūnūs Kazimierų Pakalnį ir 
Juozapų, dvi anūkes Eleną. ir 
Julijonų Liutkevičiutės ir gimi
nes, o Lietuvoj 3 brolius Anta
nų, Mikolų ir Jonų švilpus, dvi 
seseris Selemonų lr Petronėlę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3303 So. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
utarninkė kovo 15 d. Iš namų 
8. vaL bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, že
ntas, siuial. ainikcs ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. M. Phillips. Teitomis 
Boulevard 4139.

DETROIT. MICH,
Bedarbių riaušės. Kovo 7 d. 

apie 2 valandų popiet susirin
ko minios bedarbių, vadovau
jant komunistams. Maršavo su 
peticija pas H. Fordų, Kiv.er 
Rouge, reikalaudami darbo. 
Tūkstančiai išalkusių žmonių 

i darė demonstracijų. Jiems De- 
Įarborno policija atkakliai pa
stojo kelių, gaisrininkai palei
do visu smarkumu mašinomist
vandenį į marguojančių minių.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Nuo 10 ryto iki 8 vakaroVai.:

Tel*. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-R*y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 2 

vai. vakare
Nedėliomis Seredoml* susitarus 

bininkai šlapi, supykę, išalkę, 4347 W. D ST. Cicero, III.
puolė su plytomis ir akmeni---------------------------------------
mis policijų. Policija šaudė į
minių ir metę dujines bombas. į 
Dėl to kilo kruvinas susirėmi-

DENTISTAS

į Kilo kruvinos muštynės. Dar-
vai.:

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET iKampa* 46th Ir Paulių* Sta 
Tel. Boulevard 6201-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu eimpatlž- i 
kai, mandagiai, gerai lr pigiau negu Į 
kitur. Koplyda dėl šermenų dykai. į į

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

[AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Me« visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų' 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABOBUJL1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fiat Telefonai: YARDS 1741 «r 1742

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

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

2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 

Office: 4459 S. California Avė
Nedėlioje pagal sutartį *

DR. J. J. KOWARSKJS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Vaiaudos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir GHIKURGAS

4729 WKsT 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. vi išskiriant Seredos 

i ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ji* 
bus.

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

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRG1NLA 0036

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vielų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
,6 iki d vak. Ned. pagal sutar-

Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avenue,

Tel. Cicero 6756

DR. P.
mas. Keturi buvo vietoj nu
kauti, 22 peršauti ir 40 sužei
sta. '

(Tęsinys 6 pusi.)

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.: 9-12 ’ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

1 DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 VV. Marųucttc R«l. arti VVestem Tel. PlOSDeCt 1930. 

Avė. Phoue Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

i 1821 So. Halsted Street

TeL Grovehlll 1595

DR. A. L TUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
8eraaomis po pietų ir Nedėldienlala 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

AKIŲ G57DYTOIAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S6. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
-Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 141 iki 12 diena

Ofiso T ei. Victory >687
Of. ir Re* Tel. Hemlock 9974

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. i.uo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.: Nuo 2-9 po 
piet. Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarim*

PęVILAS PILKIS

Mirė kovo 11 d., 1932 m., 10 vai. ryto, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Raseinių apskr., Nemakščių parap., Mi- 
lvičių kaimo. Amerikoje išgyveno apie 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Juzefų, 2 dukte
ris: Elenų ir Kristinų, seserį Petronėlę ir švogeri Pet
rų Kemaitį, uošvius Kazimierų ir Marijonų Lebrikus, 
dėdes Simonų ir Antanų Pilkius, 4 pusseseres: Olesę 
BugVilienę, Bronislavų ir švogeri Juozapų Dačiolus, 
Michalinų ir švogeri Kazimierų Raubus, Stel'anijų ir 
švogerį Antanų Jakubauskius, pusbrolius Jonų Pilki, 
Vincentų ir Juozapų Bredelius, Jonų ir jo AioterĮ Pil
kius, švogerkų Barborų ir švogerį Vincentų Briedžius, 
švogerkų Marijonų ir švogeri Pranciškų Butkus; švo
gerį Povilų ir švogerkų Onų Baublius, cioce Pran
ciškų Gedvilienę, o Lietuvoje dėdienę Rozalijų Pilkie- 
nę, 2 pusbrolius Vincentų ir Juozapų Pilkiūs^brolio 
dukterį Monikų Žukauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2552 W. 69 St. Tel. Grovehill 
9570. Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 16 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas i Dievo Apveizdos parap. bažny
čių, kurioj įvyks gtslulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažįstainus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sesuo, Giminės, Drau
gai ir l’ažįstaini.

Laidotuvėms patarnauja graborius Badžius. Tele
fonas Canal 0174.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimu: 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšų. Nulrnu 
cataractus. Atitaisau trump% regys 
tę lr tolnn% regystę.

Prirengiu teisingai akiniu* vlauoso 
atsitikimuose. egsaminavima* karp- 
rnas su elektra, parodanč* mažiaa- 
•ias klaida*

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 14 ryto iki 8 va
kare. Nedėlloml* nuo 10 Iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel) Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

Tei. Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 819j

DR. H. BAK10N
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREEl
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaį. vakare*

Re* Pbone 
Englewood 6641 
W4ntworth 8000

Office PBun* 
Wentworth SOuv

Tel. Yard* 1U*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų pa numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakar* 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAe 

6558 SO. HALSTED STREEl
VaL 9-4 Ir 7-9 vai. vakare

AL DAVIDDNIS, M.U.
4919 80. MICHIOAN A VENŲ k 

Tel. K*nwood 6197
Valandos:

Nuo 9 Iki II valandai ryt*; 
Nuo 4 iki 8 valandai vakare 

a«*rt ėveutedlente Ir ketvirtasis.,i,

Ofisą* lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST.33th STREET

Kampa* Halated 8t.

■*<41I< 19 Iki 19.

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauok**)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9420 We*t Marųuett* Road 

VALANDOS:
9 Iki 19 ryto. 7 Iki 9 vak. 

ntam. Ir Ketv. vak. pairai Betarti

Tel. Hemlock 9700

Re* TeL Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oftaaa 4166 South Kedile
Rea 6426 So. California Avė. 

VaL: 9-4. 7-9 v. y. UkAtHaot KeU

/
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LIETUVIAI AMERIKOJE
1-ava u d., 1932

MARQUETTE PARK | Jonijos lietuviai turėtų gerų Pirmadienį kovo 14 d., 9 va- 
_______ Iatstovybę respublikonų viršų- landų bus programa, kurių re-

X 40 vai. atlaidai pasibai-Inėse. ngia Building and Loan Re-'

DETROIT. MICH.

Registracijos diena yra ko- serve Exchange of Cook Co. 
vo 15 d. Teko girdėti, kad Programų išpildys gerai 
visi lietuviai, kuriems reikia, žinomas baritonas J. Edward 

ravo, o kun. II. Vaičiūnas ir j žada įsiregistruoti, kad gale- Kepina. Geros muzikos mėgė- 
kun. A. Martinkus asistavo. | tų balsuoti balandžio 12 d. jai bus patenkinti programa. 
Kun. J. Paškauskas pasakė į-j rinkimuose. Taip ir reikia. Kepura šį vakarų dainuos an-

gė kovo 8 d. vakarų su iškil
minga procesija. Didž. gerb. 
pralotas M. L Krušas celeb-

(Tųsa 5 pusi.)
Ta istoriška tragedija įvy

ko Detroito apylinkėje, civili
zuotame pasauly. Tai Dearbe
rno reprezentatai įsakė polici 
jai visu smarkumu pulti žmo
nes ir įvykdytas nekaltiems

«pūdingų ir pamokinantį pa i Tik balsuodami tegalėsime gliskai, bet vėliau dainuos ir dai4|jninkamH kriminalas, Šh
mokslų apie ištesėjimų Dievo politiškai įsigalėti ir savo tau- lietuviškai, 
malonėje. Parapijos choras, j tos vardų pakelti. Building and Loan Reservė
vadovaujant varg. B. Janu
šausko ir kitų Chicagos varg. 
iškilmingai ir graižai sugiedo
jo Mišparus. Žmonių, nežiū
rint šalčio, buvo 
pilna bažnyčia.

Atlaidų pasekmės ir įspū
džiai labai džiuginanti. Mūsų 
parapijos žmonės tikrai nau
dojosi imu1 tas dienas Dievo 
malonėmis, nes tūkstantinė 
minia ėjo

įvykis įžeidė amerikiečių įstai
gų dvasinius jausmus, žmonių

Ji rožini ir gerai solo sūdainn- 
Įvo Valatkevičius ir kiti. Per
traukos metu kalbėjo “Drau
go” vyr. redaktorius L. ši- 
niutis, kuris plačiui ir patrijo- 
tiškai apibūdino kutnlikų spa
udos naudingumų ir reikšmę 
mūsų tautai. Visų širdyse už
siliko jo pasakyti tokie bran
gūs ir reikšmingi žodžiai. Bū
tų pageidaujama, kad ir daž
niau detroitiočius aplankytų

Pilietis Kxehange of Cook Connty or- įos p). s„ tokiomis naudingomis pra
rromoooiio nro on4-VT/vv»4-n n n nv - 1 i_?_ ■ A* j •X Kovo 15 d. yra registrą- Kan,2ae,Ja 5™ satverta "«.<>* ............. ........

rijos dieno. lietuviai pilioriai paaiškinimui it ks „jjaajg. laisvas ano tokio
įsiregistruokite, kad galėtu- ™ triūkSmavimo dėl to, kad

kalais ir jų saugumu. ‘

kalo. Detroitas yra vienintė-

ma
prisirinkę į 1)1Pį balsuoti.

X Atlik savo pilietinę pa
joro Murpby politika yra ki

kalbomis, kokių L fti m utis pa
sakė. Užėjus tokiems blogiems 
laikams, labai sunku vykdyti 
spaudos vajų, dėl to, kad daii-

Noriu atkreipti jūsų dėme- Jis kons,itn. gumas žmoni,, nedirba, o ku-
si kad per paskutinius dukn- - ,. ..... . . ’ ', , i r p r r » cinę tiesų ir . susirinkinni lais-reigų — balsuok. Kad gale- ZIO metus spulkos, kaipo i’i- ... . , , ,. . • , . .,r , • . . . . vę, visi bedarbiai turi teisetuni balsuoti, kovo 1.) d. įsi- juinsinės įstaigos, atsilaikė be . . . .......

registruok. jokių finansinių kliūčių. kalbėti
X Pilieti, nepamiršk, kad Norintieji gauti daugiau in- kakiįaĮ

prie še Sakramen-|kovo 15 d- yra registracijos formacijų apie spulkas, tegu vaiažiOs negalimų reikalavi-jkai turėtų suprasti katalikiŠ
tu Gerb seselės puikiai ir ar-ld*ena* de* persikėlei į kitųvie- kreipiasi į arčiausių lietuviš mų jų reįkalavimai yra klai-| kos spaudos reikšmę ir
tistiškai papuošė gyvomis gė-’M ^venti >ar su,aukei 21 m. kų spulkų,, arba rašykite tie- dingi> Jg vienos pusgs foji Į je “Keleivio” ir kitų

i amžiaus, arba jei iki šiol ne- riog į generalinę raštinę: Bu- vykusioje tragedijoje yra kai- jv,Skl* laikrašcių užsiprenume-
ų balsavai, įsiregistruok. ilding and Loan Reserve Ęx- komunistai, o iš antros pu-į^"aa^ dienraštį Draugų .
Sa 1-------------------cbange, 2343 So. Kedzie Avė., tSg8 ir jj Fordas yra kaltas, IVienur ar kitur pažvelgus,

NORTH SIDE Chicago. Jums bus suteikta nps ieg porų*metų viai»s i Augiausia matyti visokių šla-
------------ graži knygutė (anglų kalboj), savo darbįninkUs prievarta mšt,? dgl to’ kad £al būt

Kovo 6 d. Šv. Mykolo para paaiškinti apie spulkas. Į vert? pįrkti automobilius, o i £eriau moka pripiršti savo 
pijos salėj buvo vakaras su Spulkininkas kaį darbįninkai susipirko ir' laikraščius ir įkalbėti. Taigi

dar, nebuvo baigę mokėti, tai *r mes detroitieeiai katalikai, 
jis juos paleido riš darbo. O 1,eduoki™e savęs kitiems iš- 
kurie dirba, tai dvi tris die- nau<b>ti, bet visi beAdrai ren.-

------------ . ’ nas savaitėje. Taigi, H. For- kime katalikiškų spauda.
Dievo Apvaizdos I>arapijos d^ sU^ięs iš žmonių pinigus Dienraštis “Draugas” yra 

mas buvo gražus (tik trmn- balžnyčioj gerb. klebono kun. investavo užsienių pramonėm v*enas geriausių laikraščių, 
pas, mat, ne visi dalyvavo, ko-. P. Vaitukaičio rūpesniu turė- Apje 40 milijonų dolerių iu- kurių mes galime daug pa 
trie buvo apsiėmę). Pirmiau- jome rekolekcijas, kurias ve- Vestavo Brazilijoje. Taip pat slmokyti ir gauti daug neil
siai mokyklos vaikučiai sese- dė gerb. klebonas kun. K. BiČ- už 30 milijonų dolerių pasta- din^ žinilb g™1**1! istoriškų

lėmis altorius.
Per atlaidus pamokslus 

kė šie kunigai: K. Bičkauskas, i 
F. Vaitukaitis, A. Linkus, V. 
Valančius, ir J. Paškauskas. 
Su dvasiška pagalba buvo at
vykę šie kunigai: J. Statkus, 
J. Svirskas, J. Č'džauskas, J. 
Šaulinskas, A. Briška, M. Sva
rūs, J. Martis, P. (lasiflnas, 
-J. Mačiulionis, A. Skripka, ir 
aukščiau minėti.

X Šv. Teresės ir Šv. Vin
cento a Paulio draugijos uoliai 
rengiasi kortų lošimams, ku
rie įvyks Verbų sekrn. 2 vai. 
popiet. Pelnas eis mūsų para
pijos bedarbių sušelpimui.

X Kovo 6 d. pakrikštytas 
Teopilio ir Florencijos Kuš- 
leikių sūnelis Teofilius Juoza
pas. Krikšto tėvais buvo Ed
vardas Kušleiko ir Teresė Ob- 
raitytė.

X Parapijos choras rengia
si koncertui ir Velykų margu
čių vakarui, kuris bus atvely
kio sekmadienį. Bus graži 
programa ir po to šokiai.

Rep.

programų ir užkandžiais, kurį 
rengė Šv. Kazimiero Akade
mijos rėmėjų 3 skyrius. Rėmė
jos pataisė užkandžius ir vi
sus gražiai priėmė. Progra-

REKOLEKCIJOS IR 
ATLAIDAI

rie ir dirba, tai visai mažai. 
Tad dėl to ne vien tik Detroi
te, bet ir visoje Amerikoje y- 

Komunistų vadai at- įra. sunku gauti naujų skaity- 
reikalauja iš miesto' Bet, bendrai visi katali 

rikalavi- i kai turėtų suprasti kati
vieto 
bedie-

iių išmokinti, padainavo kėlės kauskas iš Indiana Harbo, komunistinėje Rusijoje dir- PasiskaiiynilJ ir kitko. Į ‘Dra-
daineles. Dainavo Tviragas ir Indiana. btuvių ir iš čia išsiuntė ge- u^' ra®° i^ymGs literatai ir
Rėkus. Kalbėjo A. Bacevičius. Vakar prasidėjo 40 valandų rausius inžinierius ir medin- Sėtuvių kalbos žinovai.
Jis kalbėjo apie vienybės rei- atlaidai, kurie baigsis iškil- nikus į Rusiją dirbti. Taigi,
kalingumą, apie palaikymą mingais Mišparais ir pamoks- dabar Rusįa Fordui atsimo -----------
lietuvybės. Jis pabrėžė: “kur lu rytoj vakare. . kėjo už tai,,kad jis jiems davė CICERO, ILL
musų inteligentai, kad jų su Kaip j rekolekcijų, taip ir industrinę paramą.
mumis nėra, kad mokslus iš- į atlaidų pamaldas (žmonės 1

Taip pat; yra 48 areštuoti. Jaunamecių choras vis vei-

rengiamiems kauliukų loši
mams. Jos stengiasi išnaudo
ti visus abiejų partijų politi
kierius, neapleidžia nei vieno 
respublikono nei demokrato. 
Kaip girdėti, joms sekasi par

aduoti kiekvienam svetimtau
čiui po tikietą. Pas jas ener
gijos tiek daug, kad jos visos 
trokšta padaryti pelno visų 
šimtinę. Kas sako, kad mūsų 
jaunimas negeras? Mūsų jau
nimas turi gerų ir gražių no
rų, tik mes padėkime jam? 
pamatysime, kiek daug gra
žaus darbo jis nuveiks Tautai 
ir Bažnyčiai. Mūsų jaunimas 
yra mūsų tautos ateitis. Pa
vyzdžiui, Moterų Sąjunga per 
savo seimų įsteigė jaunųjų 
mergaičių, skyrių. Štai, mūsų 
kolonijoj yra skyrius, prie ku
rio priklauso gražus būrelis 
mergaičių nuo 5 iki 18 metų. 
Jos turi išsirinktų ir savo val
dybų. Štai, gabi Bronislova 
Stulginskytė yra skyriaus pi
rmininkė, Anglickaitė — vies- 
pirm., Bartašiūtė —prot rast., 
l^abanauskaitė — finan. rast., 
Rašinskaitė — iždininkė, Kar- 
kauskaitė — tvarkdarė, iždo 
globėjos — Tolžiūnaitė ir Vai
čiūnaitė, korespondentė Tol
žiūnaitė ir Vaičiūnaitė. Jau- 
jiamečių globėjos yra centro 
rašt. M. Vaičiūnienė, Ona Ra 
,šinskienė — jų organizatorė 
ir centro ižd. M. Juškienė — 
globėja. Čia, mamytės, turėtu
mėt visos suprasti, kas yra 
gera jūsų dukrelėms ir kūr 
jūsų dukrelės turėtų priklau
syti. Kaip tik tegu ateina j 
jaunamečių rengiamus kauliu
kų lošimus.

Bitelė

AR VYKS LIETUVOS OPE
RA J PIETŲ AFRIKĄ

Pakvietimas Lietuvos opc 
rai vykti gastroliuoti į Pietų’ 
Afriką sukėlė visuotinio susi
domėjimo ne tiktai teatre, bet 
ir plačiojoj visuomenėj. Iš te
atro sferų teko sužinoti, kad 
opera yra pasiryžusi vykti į 
Pietų Afriką gastroliuoti. Da
bar susinašinėjama dėl sąlygų. 
Jei bus susitarta, tai pabaigę 
sezonų čia Kaune, į Pietų Af
riką važiuotų 20 operos solis- 

Į tų, 50 choristų, 20 baleto ir 10 
administracinio, techniškojo ir 
meno technikos personalo žino 
nių. Susitarimo rezultatai, rei- ♦ 
kia manyti, paaiškės apie ko
vo mėnesio galą.

NUSIŠOVĖ DEGTUKŲ 
KARALIUS

e
Svediu

PARYŽIUS, kovo 13.Į 
j Čia rastas nusišovęs švedų* 
Į degtukų trusto vyriausias ve
dėjas Ivar Kreuger’is. Sako
ma, buvo turtingiausias pašau 
ly žmogus.

R. ANDRELIUNAS'
(Marąnette Jewelry * Radln) 

Ptrkiifrieji pas mus už |5 ar dnn-
slau bus dykai nufotnprrnfuoti.
9650 West 63 St., Chicago, m.

Tai.
Hamlork R3R0

£

MIRĖ PROTESTUO- 
‘ DAMAS

Wm. J. Kareiva
Suvlninkas

ll€l genansios rųSii-s 
Ir patarnavimo, Sau
kit. • . į

OREI.N VAI4.EY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių klausi
nių, sviesto Ir surhj.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

ėję, gavę vietas ir pasitraukiaz gausingai lankėsi ir gėrėjosi I ,. ,
,Dar ieškomi vadai. Dabar ei- kia. Dabar mokosi naujų gies- 

Vietinia na ^ardynias’ bus sušaukta ūiių Velykų šventei ir naujų 
200 liudininkų. Pamatysime dainų rengiamam vakarui ba- 

>ateityje, kuo ir kaip tas vis- landižio 10 d. Be dainų, bus 
įkas pasibaigs. Spėliojama, suvaidintas veikalėlis ir po to 
|<ad gal būt tų nukautųjų žmo- viso bus šokiai prie linksmos 

S

iš mūsų tarpo”. Smuikavo p- 
lė Paskučimas. Kalbėjo mūsų 
gerb. klebonas kun. Svirskas 
ir ragino visus, kad būtų aka
demijos rėmėjai. Ragino ne tik 
moteris, bet vyrus ir jaunimų, 
nes tai

, gas darba; 
ir įdomi.

žy- Dainavo solo F. Nausėdaitė 
dėl to jį vra žinoma ne tik Norti

gražiais pamokslais.

LAIMINGA D-RO BIE2IO 
RANKA

COLUMBŲS, O., kovo 12.-- 
Obio valstybės kalėjime įvyk
dyta mirties bausmė Danieliui 
Hunt’ui, 58 m. amž., pripažin
tam kaltu ųž dviejų žmonių 
nužudymą.

Hunt’as mirė protestuoda
mas, kad jis nekaltas.

i yra gražus labdarų, Kaip jau buvo pranerta, ko- ni« ‘avonai bus >r broll’t Metr,k>i muz,kos
.rbas. Kalba buvo graži vo 10 d, d-ras Biežis Šv. Krv- l5veat> i R»wij». _ ____ •

žiaus ligoninėje padarė Zofi-

S0KTŲ MOKYKLA
Marąuette Park

Lietuviai gyvena 13 ir 
varduose. Pirmą,jam yra 
miai daugiau. Bet vi
ir 15 yra neinrJža. Kaip žino- sįjeį, bet ir visai Chicagai 
ma, 15 varde respublikonų Dainuoja gražiai. Nauji na 
kandidatų į comniitteman'us rjai; V. Dargužis, šakys, A 
yra pastatytas gerai žinomas Bacevičius. Kiti žadėjo susi t ; 
lietuvis prof. f’rank Mast'as. nkime prisirašyt. Visiems da 
Ne tik lietuviai, bet ir ame- lyvavusiems programe akom 
rikonai
vardo 
Mast
manadžieriauja žinomas Mic
kevičius (2506 W. 63rd St.).
Yra rengiamąsi sušaukti ma
sinį to vardo lietuvių susirin-

Vakaras ir prakalbos

Šv. Jurgio parap. bažnyti
nėj svetainėj buvo surengtas 
vakaras kovo 6 d. Buvo su-

jai Jurgėlienei sunkią opera
ciją. Šiomis dienomis šis gar
susis mūsų chirurgas padarė
tokią pat sėkmingą operaciją vJdin^,'4 veikalas
ir kitoms kelioms moterima. ,.ftventlui Kazin,ienul».. Pr0.

gramos vedėjas kleb. kun. J.Z. Jurgėlienė labai gerai 
jaučiasi, tik pasiilgo savo ge- B. Čižauskas paaiškino svečio

...... . „ w atvykimo tikelą. Vaidilos »«-
jį stipriai remia. To panavo vargonininkas N. Ku- Kadangi ji dar nepriklauso vaidino veikai« ko geriausia?

> lietuviai organizuojesi iis. Vakaro vedėja buvo p-nin;prie paSalpini, draugiją, tad vadovaBjant mM. J. Cižatiakui’ 
ui padėti. Lietuviams Daugirdienė. Vakarėly buvu.. pageidaujama, kad ją aplan- _ ' __

T0WN OF LAKE
kytų jos pažįstamieji (kam-1 
barys 304).

Marąnetteparkietė T. A. & pjMut,tA
LAIŠKAS

Plačiai žinomieji KrenČiai ----------------------
k imą ir jame pasitarti, kaip savo dukrytei Antonetai įren- PADĖKA
geriau pasiruošti prof. F. Ma- gė saldainių parduotuvę 1805 ------------
st’o kandidatūros parėmimui W. 46tb St. Čia žinoma turės Brighton Park.— Nuošir- o lm<. buv0 
15 vardas prasideda nuo 65 ne vien tik saldainių, bet ir džią padėką turime išreikšti vartojau viMkių daktarų vaistus, 
gatves ir eina į šiaurę iki Bri- kitokių jvairių prekių, ypač. visiems tiems, kurie atsilankė racjioa
ghton Parko. mokyklų vaikams visokių rei- į kauliukų lošimus vasario 6 Kai vi«na« imorus patarė t. a. d.

13 varde iš to pačios respu- kmenių. d. Laucių pame. Pelnas ski- iX*
blikonų grupės kandidatu į ši jauna mergaitė yra gabi riamas .sesutėms Pažaislyje, t0J*u 8 bonk*s ir dabar eau pilnai 

committeeman us yra rimtas ir linksmo būdo. Galima spė- Lietuvoje. Atsilankiusieji bn- siems draugams vartoti t. a. d. me-

vyras, geras lietuvių draugas ti, kad turės gerą pasisekimų, ksmai praleido vakarėlį ir ka

8118 80. H»l«Ud St., 
Chicaro, m.
Gerbiamieji:

Až vartojau Jumj val«tuB Ir eau pil
nai uUaaidlata. 8tr»au per ( matus.

buvo (nemalonus.

- Choras iš anksto nuoširdžiai 
visus kviečia į šį vakarą.

Va

X Jaunametės sąjungietės 
gana smarkiai darbuojasi, pa- 
rdavinėdamos ti kietus savo

Norėda mi išmokti šokti val
są, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitčs adresu:

W. MISEVIČIUM:
5209 So. Halsted Stmt
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU Street 

Tai. Republic 5099

Mes permufuojame pianus 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra 
greitas, geras ir nebrangus.

j Mes pervežame daiktus 
•ir į kitus miestus.

is

Jau netoli

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

M. ZIZAS
fkuinų Statymo Koniraktor 

| italu u ivalrluunlua oainua prie
kaina

•7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
! Talefonae Hemiocb 8M«

Tnmf Republic

B. 6RICIUS
OBMRRALTS KONTRAKTORIOB 
Statau namus kaip muro taip Ir

mndtto nuo mažlauelo Iki dldžlamte 
i' -<>nn* prMnaatanRon
2452 WE8T 69th STRE1T

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

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
Ramu statymo kontraK- 

TORIUB
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Ramų TM«r 
Rupublle l«ilSu pagarba,Elmer J. Zelhart. Lietuviai

organizuojasi jį paremti, nes VELYKINES ATVIRUTES 
nusimano, kad kartu su jo Bridgeport.— Gudų krautu- vistiek tai yra pagalba. Pa- t. a. d’ par n metų daugeliui im«- 

laimėjimu laimės ir lietuviai, ^vėj, 901 W. 33rd Street, gali- siųstą joms $22.00. Dar sykį d*b*r t®bet#,bM’ ,r
Mat, išrinkus vardų vedėjais ma gauti įvairių velykinių at- tariame ačiū. t. A, ». froduots
Mast’ą ir Zelbart’ą, tos ko- virukų. ./ Pp. Lauctart ir duktė *1”c«icAoa*iiIr**t

rtu darė gerą. Nors ir nedi
delė suma išsiųsta sesutėms,

P. Zenavlck.
III* W. 47tb St.. Cbicago. III. 
Šitokių laukų mes turima Mmtua

look IMI

JOHMIYERKES
Plumblng a Roatlag Lėotuvn 

KORTRAKTORnm 
darbu pilnai muantuotm

MSI WB8T 691b miBT

(

* i




