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Nusiginklavimo konferencija atostogauja
ŽENEVAI PRANEŠTA, KAD SANGHAJUIE YRAPALIAUBOS
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Vatikano valstybė turi 994

s

f

gyventojus
-M

TARPTAUTINIS BANKAS SUŠAUKIA
ŠERININKŲ SUSIRINKIMĄ
e

NUTRAUKTA KONFE

ŠANGHAJUJE PALIAUBOS

RENCIJA

ŽENEVA, kovo 17. — Tarp
tautinė nusiginklavimo konfe
rencija per šešias savaites nie

ko nenuveikė.

Tik pasikeitė

mintimis.
Vakar pagaliau konferenci
ja nutraukė ligi balandžio m.

ŽENEVA, kovo 17. — Ja
ponijos atstovas T. Sąjungai
pranešė, kad Šanghajuje ja
ponai padarė paliaubas su ki
nais, t. y. sutarė nutraukti ka
ro veiksmų.

nrri

PHILADELPHIA, Pa., ko
vo 16. — Vyresnysis Pennsylvanijos teismas kovo mėn. o
d., 1932 m., paskelbė didžiai
svarbų nuosprendį Bažnyčios
reikale. Tas nuosprendis lie
čia visas katalikų parapijas
Pennsylvanijos valstybėje.

Shenandoah’o, Pa., lietuvių
S9
Šv. Jurgio parapijos bažny
į
. c-~" >.
čios pasaulininkai trustisai saPardavus krašto prezidento senų laivų “Mayflower,” greitai parūpintas kitas vardu vam laike pašaukė į apskri“Seąuoia.
Sennnin ” Prezidento žmona jau ne kartų juomi naudojosi. “Seųuoia” *»«
---- ------— »—
čia atvaizduoja- ties teismų
savoi.i.i.
klebonų
kun.
mas.
J. A. Karalių už tai, kad jis,
klebonas, neatsiklausęs trustiKITA NELAIME
KA DABAR DARYS KATA
LIKŲ PRIEŠAI MEKSIKOJ

CHICAGOJE
___

sų bažnytinėms draugijoms
leidžia pobažnytinėje salėje
turėti susirinkimus ir už tat'
•
•
• '
•
''Ūj
neima jokio iš tų draugijų at- į
lyginimo.
Schuylkill’o apskrities teisė
jas Koch.’as nusprendė trustisų naudai.
Tuo klausimu tad kreiptasi
į vyresnįjį teismą. Šis panai
kino teisėjo Koch’o nuospren
dį ir pareiškė, kad kun. Kara
lius gali be trustisų atsiklausimo duoti bažnytinę salę, ba
žnytinių draugijų susirinkimams.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Cook’o apskrities viršininkai fiP«ižiūrėj0’ kad apskritis
neturi pinigų apmokėti pilieeių registracijos klerkų ir bu- LIETUVOJ BUS PERTVAR- statyti automatines telef. sto
KYTI TELEFONAI
jtis, atliktus darbus, o be to,
simųjų rinkimų teisėjų ir kle
apžiūrėjo ir tų firmų fabrikus.
rkų. Tam tikslui yra -reikalin
Dabartinių
Kauno
telefono
ga daugiau kaip 300,000 dole
Rimčiausi pasiūlymai Švedų
stoties rūmų balkiai yra medirių.
hiat Plečiantis telefono tinkSiūlės, ir
Balsavimų dienų veikia 7,- 'lui balkius reikta keisti gele- ?S®B> bet * ™ b“vo
000 klerkų ir 10,500 teisėjų. m. . .
..
.
,
lauta nurodyti, kur ne 5 ra
ziniais, nes jie naujo apkro- , , .
\ ’ . ; , „
Kiekvienas klerkas turi gauti
. bent vienų automatinę telefono
vimo neišlaikytų. Be to, ru-i . ..
; , « .. .
, ...
. stot) pastatę. Rusijoj autom,
27 dol., o kiekvienas teisėjas
muose nėra eentralinio siloy- . , .
,
stotys kitų statytos.
— 17 dol.
mo ir iš pečių visuomet yrą

MEXICO CITY, kovo 16. — 231,704 UŽSIREGISTRAVO
Katalikų priešai įsitikina, kad
11 d. Konferencijos vadai pa- JAPONAI APIE TAIKĄ SU jie blogai pasielgė sumažin
Praėjusį antradienį Chicadami
katalikų
kunigų
skaičių
žymėjo, kad po Velykų prasi-j
KINAIS
goj užsiregistravo 231,704 pi
šiame fedėrališkame distrikte.
dės tikrasis darbas.
Į
-----------liečiai ir pilietės. Tame skai
___________ .
į ŠANCHAJUS, kovo 16.
Atėjus sekmadieniui, j tas čiuje, kaip spėjama, bus gai
VATIKANO GYVENTOJAI j Atvykus čia T. Sąjungos tary- bažnyčias, kuriose kunigai tu apie 150,000 naujų piliečių. Ki
_______ _
bos komisijai, japonų kariuo- ri pamaldas, suplūsta tokios ti yfa nusiKMę gyventi iš vie
menės vadovybė iš naujo pa galybės katalikų, kad’ ne tik nų vietų į kitas.
VATIKANAS, kovo 17.
Vatikano valstybės ribose gy -j^aV(S kinams paliaubij suma- bažnyčiose jiems nėra vietos,
Iki šios pastarosios regisvena 994 žmonės. Iš jų 711 yir žada ištraukti kariuo- bet katalikų minios tiesiog tracijos buvo užsiregistravusių
blokuoja gatves.
ra tikri Vatikano piliečiai, o aienę.
1,412,839 asm.
Japonų sąlygos tokios: ja
Reikia atsiminti, kad tik vie
kiti tik laikinai apsigyvenę.
gaisro pavojus. JFaigi, kitos \ Dabar jau numatomos neto
AVilmington’o, III., miestelio
ponai dalimis ištraukia kariuo nas kunigas skirtas 50,000 ka
MAJORAS UŽ IŠLAIDŲ
išeities ir nesą, kaip statyti limoj ateity ir varžytinės sto
menę iš Šangbajaus apylinkių, tulikų. Tad šv. Mišių klausyti
ŠERININKŲ SUSIRIN
majoras J. C. Thompson’as , , L
,
MAŽINIMĄ
tims statyti. Visa kainuotų arūmus.
....
..
,
x
.
telefono
stočiai
bet kinų kariuomenė negali į- antkart susirenka dešimtys tū
KIMAS
piliečių reikalauja
atšaukti
Keičiant aparatus daug iš-įPle
mik R.
eiti į tas sritis.
kstančių žmonių į kiekvieną
Chicagos majoras Cermak’- iš majoro vietos ekonomiškais laidų nebus. Senesniojo tipoI Automatinės stotys pradės
BAZELIS, Šveicarija, kovo, j šanghajaus klausimų ne- bažnyčią. Tūkstančiai negalė as pareiškia) kad miesto išlai sumetimais.
aparatai teks pakeisti, bet tie veikti maždaug apie 1934
’
1
17. — 9Tarptautinio
banko va maišoma Mandžiūrija, nes tai dami įeiti į vidų, meldžiasi dos turi būt sumažintos 50
Uždaryto banko’ Booaevelt aenojo «po aparatai bus per- 35 .^„3.
pasilikę gatvėse aplink bažny nuošimčių.
ldyba sušaukia banko šėrinin- atskiras reikalas.
Bankers State Bank preziden’’’ I provinciją.
kų susirinkimą gegužės mėn.
čias. Daugiur tuo būdu truk
Raseinniuos, Biržuos, Kė
Pranešta,
kad
kinai
sutinka
DURPIŲ GAMYBA
10 d. Kalbama, kad praėju
doma trafika. Policija negali FEDERAUNIAI MOKES tas Flower’is suimtas Omahoj
dainiuos
ir
visur
teų,
yra
kur
pripažinti
šias
sąlygas,
nes
ja

UETUVOJE
tų minių pašalinti. Nes varo
siais .mietais bankas turėjo
Bus grąžintas Chicagon.
ČIAI UŽ PAJAMAS
abonentų
skaičius
artėja
prie
ponai
sutinka
Šanghajaus
klau
mi iš gatvių žmonės šaukia:
gražų pelną.
dviejų šimtų reikalinga staty Pereitais metais Lietuvoje
simą svarstyti tik po savo ka duokite mums daugiau kuni
JAPONŲ MINISTERIS
Federaliniai mokesčiai už
ti telefono stotis. Taip, iš cen buvo pagaminta 85,000 tonų
ATSISTATYDINO
NORI BUVUSIO IMPERA riuomenės ištraukimo.
gų!
1931 metų pajamas dalinai su
tro medtžagų ir bus galima pe-, durpių. Iš to kiekio 55,000 &
Distrikte savo pareigas te mokėti ligi kovo 15'dienos vi
TORIAUS PALAIKŲ
TOKIJO,
kovo
16.
—
Iš
jarkelti1 n4 durpių pagaminta ūkininku
LEIDŽIA ĮVEŽTI
gali eiti tik 25 kunigai. Šio dunakčio. Vienas čikagietis
OBUOLIUS
VIENA, Austrija, kovo 17.
miesto arkivyskupas leido ku (pavardė nepaduodama) už ponų ministerių kabineto išė Dabartinės telefonistės iš ta- j reikalams ir tik 39,000 tonų
nigams kas sekmadienis laiky praėjusių metų savo pajamas1 jo vidaus reikalų ministeris rnylios nebus atleistos, o su- pramonės ir miestų reikalams.
— Tvrolio rojalistai deda pa
stangų į savo kraštą parvežti PARYŽIUS, kovo 17. — ti po trejas šv. Mišias. Bet ir šiemet moka 1,227,212 dolerių Nakahaši. Jis buvo kritikuo- rengti joms kursai ir bus pa-. Palyginus su 1930 metai*,'
t durpių gamyba sumažėjo 2,000
Austrijos imperatoriaus Karo Prancūzijos vyriausybė panai 4o nepakanka. Be kitko, yra mokesčių. Viena bendrovė rao . jamas ir kaltinamas sąryšy skirtos valdininkėmis.
Kauno telefono automatas tonų. Daugiausia durpių savo
lio lavoną iš Madeiros salos. kino draudimą į šį kraštų įve svarbu atsižvelgti ir į tų ku ka 2,255,348 dol.
į811 buvusiuoju prieš imperato
____________
! rių pasikėsinimu praėjusio ^us 100,000 abonentų sistemos reikalams suvartoja ūkininkai.
nigų fizinį stiprumų.
žti obuolius iš Amerikos.
Jei abonentas suges, tai sto Šiam reikalui durpių daugiau
ŽUVO 25 JŪRININKAI
sausio mėn. 8 d.
Tos ir kitos aplinkybės, kaip
IŠVARĖ ADVOKATUS
ty signalas sugedimų parodys. sia pagaminta Vilkaviškio ir
KEIČIA MIESTO VARDĄ numatoma, privers katalikų
Priruošiamieji darbai eina Marijampolės apskr., o pra
MASKVA, kovo 17. — ArkGREITAI NUBAUSTI
priešus pagalvoti, kad tokia Amerikos Legijono nariai iš
monės reikalams — Šiaulių atokiu tempu:
tiko vandenyne, Murmano pa ČANGČITN, Mandžiūrija^ ko padėtis negali ilgai gyvuoti, Danville, III., išvarė du Chi
■ 'j
Ministerių kabinetas auto pskr.
kraščiuos, audra sudaužė vieną vo 17. — Naujas Mandžiūrijos kari katalikai yra reikalingi cagos advokatus, kurie ten nu (JLINTON, Iowa, kovo 16.
rusų žuvininkų laivą. Žuvo 25 valdovas nusprendė šio miesto toli daugiau kunigų ir bažny vyko teisme ginti areštuotų — Vakar rytų plėšikai api matines stotis Kaune ir Klai
RAUDONAS ĖRIUKAS
jūrininkai.
vardų pakeisti į t < Sinking’ čių.
komunistų. Tie advokatai yra plėšė vietos City National ba pėdoje statyti principinį suti
(naujoji sostinė).
nkų. Popiet keturi sugauti. kimų davė. Susisiekimo minis
Goldman’as ir Lofton’as.
RAGINA MELSTIS UŽ
BUS UŽDARYTA PARY
-----------------I Šiandien teismas juos nuban- terija ir pradėjo derybas su Pašyšinos (Klaipėdos kr.)
laiškininko avis, kaiip praneša
, TAIKĄ
ŽIAUS OPERA
4 ŽUVO GAISRE
PO “PRIMARY” RINKIMŲ dė kalėti ligi gyvos galvos. Ir statybos firmomis.
Iš užsienio pirmiausia atva “L. Kel.” atsivedė visai rau
-----------i šiandie visi keturi paimti į
žiavo 6 švedų inžinieriai spe donų ėriukų. Kadangi tokio ėPARYŽIUS, kovo 17. — JEiFFERSON, Towa, kovo
Chicago aldermonų taryba valstybės kalėjimų,
PARYŽIUS, kovo 16. —
cialistai ir vietoje tyrinėjo au riuko niekas nėra matę, tai
Vietos opera susilaukė finan 16. — Sudegė Bormanų šei Prancūzijos kardinolų ir ar nusprendė miesto darbininkų i
siškų sunkenybių. Tad opera mos namai. Žuvo tėvas, moti kivyskupų suvažiavimas pas paleidimo klausimų atidėti po DU PASMERKTA MIRTI tomatinių stočių statybos sų- šis atsitikimas plačioj apylinlygas. Vėliau atvažiavo Ame-' kėj žmones sudomino,
gal bus uždaryta. Nepakanka na ir du vaikeliai.
kelbė šio krašto katalikams “ primary” rinkimų.
vyriausvbėR ir miesto pinigišLIMA, Peru, kovo 16. — rikos inžinieriai, o po kiek j “
raginimų melstis už taikų ir. Darbininkų paleidimo reika
ORO STOVIS
kos paramos.
REYKJAVIK, Islandija, už taikos konferencijos paivy- (Kuja majoras. Jis nepatenkin- Dėl kėsinimosi nužudyti res laiko susisiekimo ministerija'
kovo 16. — 1915 metais Islan kimų.
tas tokiu tarybos nusistatymu. publikos prezidentų S. Cerro siuntė savo inžinierius TomaROMA, kovo 16. — Vasario dijoj įvesta prohibicija. Da
Jis sako, kad miestas neturi karo teismas du vyrus pas ševičių ir Birutavičių, kurie CHICAGO IR APYLIN
pabaigoje Italijoje buvo 1,147,- bar parlamente iškeltas suma Iš Washingtono atvyko Chi pinigų ir darbininkai turi būt merkė mirti, kitus du nubau aplankė Angliją, Italiją, Pra KES. — Šiandien nepastovus
(XX) bedarbių. Vienų ketvirtdal) nymas grąžinti alų. VynaR cagon karo sekretorius ir Pi*a» paleisti. “Primary” rinkimai dė po 20 metų kalėti, o dar ncūziją ir Vokietijų!r tyrė tų oras; numatomas lietus ar
firmų, kurios siūlos mums pa- sniegas; šalčiau.
bedarbių vyriausybė šelpia.
1922 m. grąžintas.
kitus du išteisino.
ncūzijos ambasadorius.
nieko negelbės.
jį
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jos nebegalėjo sulaikyti. Ji laimėjo. Ji šian
dien yra laisva.
ISelna kasdien, liakyrua sekmadieniu*
<
ij
Mes, lietuviai, daug ko galėtume iš airių
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — *1.00. Pu
tei Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — <2.00, Vienam pasimokyti. Pavydėtina yra airių vienybė,
MAneeiul — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
viens kito rėmimas, Airijos ir visos tautos
tų — *4.00, Kopija .08c.
reikalų rėmimas, savo tautos vardo garsini
Bendradarbiams ir korespondentams raėtų negre
ita*, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam mas, didelis prisirisimas prie savo šventojo,
Ūksi ui pakto ženklų.
tautos globėjo. Airis, nežiūrint kaip ilgai jis
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:0* ▼*!.
Amerikoj
gyvena, savo tautos neišsižada. Kad
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
ir jo tėvų tėvai jau čia gyvena, bet vis dėl
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
i to jis ištikimas airis, uolus visų savo tautos
vai. po piet
reikalų rėmėjas. Čia tai ir glūdi jų pasiseki
mas, jų įsistiprinimas Amerikoje visose gy
venimo srityse. Jie ir šimtaprocentiniai ame“DRAUGAS”
rikonai, bet taip pat šimtaprocentiniai Airijos
UTHUAMAN DAILY FR1END
rėmėjai.
Published Daily, Except Sunday.
Taigi, tuo atžvilgiu mes, lietuviai, turė
'i- SUBSCRIPT1ON8: One Tear — *4.00. Slx Montha
tume imti pavyzdį iš airių, kurie šiandien
*2.50. Three Months — *2.00. One Montfc — 76c.
' . SSurope — One Year — *7.00. Slx Montbs — *4.14. mini savo tautos globėjo Šv. Patriko dieną.
iCopy — .02c.

“D R A U G A S”

Advertlsing m “DRAUGAS” brlngs best results.
Advertising rntes on appllcatlon.

į,

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago j

į

DIENOS KLAUSIMAI
ŠV. PATRIKO DIENA

Šv. Patrikas —- didis šventasis. Jo nuo
rpelnai
Katalikų Bažnyčiai yra milžiniški. Ai
rių tauta tų didįjį šventąjį turi pasirinkusi
savo globėju. Dėl to Šv. Patriko diena yra
tautine airių šventė, kurių jie kasmet iškiimingai švenčia. Beveik nerasi airio, kuris per
.tų , šventę nenešiotų kokio nors savo tautos
ženklo ir kuris pamirštų, kad kovo 17 d. tai
airių tautos diena. Ne tik patys airiai Šv.
Patriko dienų iškilmingai pamini, bet jie mo
ka ir kitus savo tautinės šventės dvasia ap
krėsti. Amerikoje yra ir lietuvių, kurie kartu
su airiais kovo 17 d. puošiasi žaliomis spal
vomis ir k&rtu švenčia.
’
Airių tauta per ilgus šimtmečius kentė
jo svetimųjų priespaudą. Ji buvo skaudžiai
persekiojama. Prieš juos kovota ne vien tiktai
kaipo prieš airius, bet taip pat ir kaip prieš
katalikus. Jų kova-turi šiek tiek. panašumo į
ųiūsų tautos kovas su rusų caru, kuris iš
ffiūsų ir tautybę ir katalikybę norėjo atimti.
' Kadangi airiai yra narsūs ir energingi
| kovotojai,
ivstoiai. jie
iie nepasidavė, laimėjo. Tiesa, jie
iie
beveik visai prarado savo kalbą, tačiau jų
utinės dvasios anglai nepajėgė nugalėti.
smarkiau juos persekiojo, to narsiau jiė
vojo dėl savo tautinių teisių ir katalikybės.
Priespauda airius suvienijo, užgrūdino. Juos
arė stipresniais airiais, uolesniais kataliTuoj po didžiojo karo airių tauta nejuoais išsijudino į kovą dėl savo laisvės ir neriklausomybės. Didžioji Britanija visa savo
alybe stengėsi visai Airiją prislėgti, nė kai
ti apie jos laisvę nenorėjo. Tačiau tautos
iryžimas buvo toks didelis, kad jokia jėga

SUNKIĄJĄ BAUDŽIAVĄ
PRISIMINUS
(Pabaiga)

Sugrįžęs išėjo į panemunę šienauti.
Su juo šienavo arti 40 baudžiauninkų. Urėdas, jį pamatęs, pradėjo mušti, kam jis
buvo pabėgęs. Šis gi, urėdui pasitraukus,
tarė r
-y- Jei savo dalgia apiplausiu 40 vy
rų, tai sugrįžęs nuimsiu urėdui ir galvą.

i

Po kai kurio laiko visus pralenkė,
* sugrįžo į dvarą ir iš tikrųjų dalgiu nu
kirto urėdui grflvą. Paskui tuojau šoko į
Nemuną ir vėl pabėgo į Prūsus.
Pašilių dvare gyveno Rusteika. Jis
buvo 14 dvarų prižiūrėtoju: Belvederio,
Padubysio, Gausantų, Stalioraičių, Šiau
dinių, Gėluvos, Mikniūnų ir kitų. Pas jį
tarnavo Ananka Juozas. Jis su savo drau
gu buvo kažin kuo nusikaltęs Rusteikai,
bet abu liko nenubausti, nors jų nusikal
timai ir buvo įrašyti į knygas. Praslin
kus porai metų Rusteika aptiko knygose,
jog jie dar nenubausti, pasišaukė abu
nusikaltusius į dvarą ir sako;
— Prieš du metu nusikaltote ir liko
te nenubausti. Dovanoti negalima!

Ketvirtadienis, kovo 17. "

t^.ukso fondas—50.13 mil. litų,! tas laikėsi beveik vien žemės
banknotų apyvarta — 104.78 (ūkio (mėsos ir pieno) produmil. litų. Tokiu būdu bankn >- į ktais, nes linų ir medžio iš(Pabaiga)
bės taupomąsias kasas ir sotų padengimas auksu pakįlo vdžimas pasunkėjo. Kiaulė ir
1931 metais be kasmet pasi džiaus «mulkaus kredito baniš 46% iki 47.8% (statutas karvė palaiko visų Lietuvos
kartojančių nepaprastų išlai kelius. mazejo.
reikalauja 33%), padengimas ūkį. Pramonės, dirbančios vi
dų dar numatyta 10 mil. litų Pereitų metų pirmųjų 9 mė auksu ir valiutomis pakilo iki daus rinkai, padėtis nepablo
kiaulių, javų ir sviesto kai nesių bėgy Lietuvos bankai 78,9%, Iš kitų didesnių akci gėjo, tačiau dirbančios eks
noms palaikyti, faktinai gi iš išdavė paskolų ir diskontavo nių bankų minėtini: Lietuvos portui —pablogėjo. Ypač sun
leista žymiai daugiau (apie vekselių už 384.1 mil. litų, o ūkio bankas, komercijos ban ki būtis yra linų ir medžio
30 mil. litų). Šios išlaidos yra 1930 metų bėgy — 340 mil. kas, kredito bankas, tarptau apdirbimo pramonės, pastaro
pasaulio agrarinės krizės iš litų. Didelė paskolų dalis su tinis bankas ir centralinis žy-. ji laikėsi vien tik labai intendava.
naudojama žemės ūkiui, taip dų b&nkas ir kooperacinis ko-| syvios statybos viduje dėka.
Lietuvos valstybė skolų pat prekybai ir pramonei. 19- operacijos bankas.
į Valstybės finansų padėtis
1931 m. lapkričio mėn. 1 d. 24 m. tuometinės vyriausybės
Praėjusios vasaros mene- bendrai imant yra nebloga, tą
turėjo iš viso 148.12 mil. litų. pastangomis įkurtas Žemės siais užsienio bankuose pasi-| čiau susirūpinimo kelia šių
Įsiskolinimas palyginant su Bankas su 50 mil. litų akci reiškę sunkumai į Lietuvos . metų biudžeto suvedimas. Blokitais kraštais yra nedidelis, nio kapitalo. Tai vienintelė į- kredito rinkų atsiliepė palygi- * gesnėj padėty yra kreditas,
nes kiekvienam krašto gyven staiga kredituojanti žemės ū- namai nedaug. Viena dėl to,1 kurio gavimas dėl įvairių prie
tojui tenka vos 63 litai skolų. kį ilgametėmis paskolomis, kad Lietuvos kredito įstaigos 'žasčių pasunkėjo. Užtat tvirKiek sunkiau eina su vals diskontuojant vekselius arba veikia tik vidaus rinkos ri tai laidosi Lietuvos emisijom
DETROITO ŽINIOS
tybės biudžeto subalansavimu įkeičiant nejudomųjį turtų. bose, o antra trumpalaikių už bankas ir lito valiutai tuo tarNuo šios savaitės ,,įvedame “Drauge” 1932 metams. Jis manoma su Šis bankas taip pat teikia kre- sienio kreditų, kurie galėtų pu negresia jokie pavojai. Jei
Detroit’o lietuvių žinias. Tiini tikslui pave siaurinti ir suvesti į 295,0 mi- ditų pramonės įmonėms, ap būti staiga atšaukti teturėjo prisiminsime, kad praėjusį rudame visų puslapį ketvirtadieniais. Tai daro lijonus litų/ t. y. 32.8 mil. litų j dirbančioms Ižemės ūkio pro- lik vienas kitas bankas ir tai denį nukrito net 12-kos vais
me Detroito lietuvių visuomenės vadams pra sumažinti sulyginant su 1931 dūktų. Savo operacijomis iš- nedideliame kieky. ,Pastaruo- tybiij valiutos ir net doleris
šant ir, jiems sutikus, pavedame tų skyrių metais. Biudlžetą siaurinti ver-įplėšti -Žemės Bankas gauna ju laiku kiek pasunkėjęs kre- buvo' susvyravęs, tai lito papatiems tvarkyti. Tai bus Detroitiečių pusla čia taupumo ir atsargumo po-į visų paskolos sumų 60 mil. dito gavimas reikia aiškinti ■ stovumas rudo, kad Lietuvos
pis visa ta žodžio prasme. Mes nė kiek neabe litika, atsižvelgiant į neaiškių1 litų, kurių vyriausybė užtrau- tik labai atsargiai vedami j ūkio pagrindai yra sveiki ir
jojame, kad Detroito žinių vedėjai sugebės ir sunkią Šių metų pasaulinio kė is Švedijos dektukų kon-1 bankų kredito politika iš vie- stiprūs.
apimti visų to miesto ir apylinkių lietuvių ūkio konjunktūrų..
cemo ir kurios 40 mil. litų i J1OS pusės ir iš dalies susidaLietuvos ūkio sluoksniai ygyVenkuq, įr veikimų. Mes taip pat pasitikijau
įmokėta.
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pačių Detroito
pasitikėjimo monę bei prekybą kredituoja,
Išvados. Šiu(\ metu Lįetu- priemonių eventualiam krizio
sos Amerikos lietuvių visuomenės. Visiems krizis> kurįg tačiau rodo ten- tik trumpalaikėmis paskolų- j vos ūkiui bendrai cliarakten- paaštrėjimui išvengti.
bus įdomu žinoti, kas yra veikiama gausin- (jencjjos atslūgti. Sąryšy su mis, smulkaus kredito koope- ngas yra bruožas jo kova su
Didžiausiu Lietuvos rūpesgoj Detroito lietuvių kolonijoj. Dienraštis fįnansiniais krachais užsieny ratyvai su centriniu koopera vis pamažu didėjančia pašau- i ciu šiuo metu yra plėsti ar
“Draugas” mielai paveda puslapį Detroitie- (Vokietijoj, Rusijoj ir kitur) cijos banku priešaky. 1930 ni linės ūkio krizio įtaka. Gana J bent esamoj aukštumoj išlaičiams, nes nusimano, kad jis bus naudingas indėlininkai nemaža indėlių tokių kreditų kooperatyvai iš- skaudžiai krizis palietė Lietti-ikyti eksportą. Nuo šio uždū
ne vien Detroito lietuviams, bet visai mūsų išėmė iš Lietuvos bankų. Del į davę 57.0 mil. litų. Visi kiti vos žemės ūkį ir su juo suriš vinio pasisekimo* ar nepasise
visuomenei. Jis taippat daug prisidės prie tQ guniaįgjo apįe io milijonų I;akciniai bei kooperaciniai ba- tą eksportą. Didelis kainų kri kimo labai daug pareis viso
katalikiškojo veikimo išjudinimo, prie mūsų; j.^ pinigų apyvartoj ir kartu nkai kredituoja krašto preky timas žemės ūkio produktams tautos ūkio tolimesnė raida.
Šios bankų sumažino ūkininkų pajamas Lietuvos gyventojai tačiau
spaudos platinimo, prie lietuvybės palaiky-1 pasunkėjo kredito gavimas. Į)ą ir pramonę.
muį Jei pažiūrėsime į kredito grupės priešaky stovi Lietu- įr tuo susilpnino jų įperkamą- moka reikalui esant susispau
Detroito gerb. kun. klebonams (kun. J. ūkio raidą Lietuvoj kelių pa vos Bankas, įsteigtas .1922 m ją galią. Tas stengiamasi ko sti ir taupyti, dėl to, galima
Čižauskui, kun. Ig. F. Boreišiui, kun. Mase- skutinių metų bėgy, pamaty įvedus lito valiutą. Jis yra mpensuoti gaminant didesnius visai blaiviomis viltimis žiū
vičiui), veikėjams, Detroito žinių puslapio sime, kad kaip kredito įstai Lietuvos emisijos bankas su kiekius eksportui. Tačiau su rėti į ateitį.
tvarkytojui M. J. Šimoniui, senam ir nenu gos taip ir krašto piniginiai akciniu kapitalu 12 mil. litų, žemės ūkio gerinimu padidė
DINGO ŽMONES AP
ilstančiam mūsų visuomenės veikėjui, linki ištekliai dideliu 'lempu augu.1 iš kurių 9.6 mil. litų priklPu jo išlaidps, darbininkų darbas
GAVĘS
rae ištvermės ir pasišekimo spaudos platini- giuo metu Lietuvoje priskai lso valdžiai Lietuvos Banko neatpigo, perkamos prekės
___
mo dirvoje. nionm&tiu
Dienraštis “in-aiums
Draugas ” iš savo L
j ^Qj
aa įg viso 432 kredito įg^aį-Į finansine padėtis, nežiūrint mažai atpigo. Lietuvos ūkinin Vištytis, Vilkaviškio aps. Ne
pusės stengsis visame kame bendiadaibiauti gQ8> kurių bendra balansų su-1 pasaulinės ūkio depresijos, ko būtis bendroj išvadoj pa- seniai kaž kur dingo Vištyčio
su detroitiečiais, kad jų skyrius būtų gyvas, ma 1931 m. sausio 1 d. sudarė 'nesusilpnėjo. Praėjusios vasao, vpač dėl to, kad pu “Singer” siuvamųjų mašinų
617 mil. litų priel 86.8 mil. 'ros mėnesiais sumažėjęs sve- šaulio agrarinis krizis rižklu-! agentas Rat’anavičius, apgavęs
įdomus ir visuomenei naudingas.
Taigi, sveikiname savo naujus bendra litų 192". m', sausio 1 d.
tiinos valiutos fondas rodo po ji persitvarkymo bei per-, daugelį apylinkės žmonių, kuBet j rie iš jo buvo mašinas pirkę
darbius, talkininkus ir rėmėjus!
Indėlių Lietuvos bankuose v^' gerėjancios tendencijos. siorientavimo stadijoj.
1922 m. pabaigoj buvo 6.9 mil. iTtfo pačiu laiku tačiau žymiai Lietuvos ūkininkas moka su išsimokėtinai. Daūg kas minėt,
t . ..
.
.
(litą, o pradžioj 1931 metų pa- didėjo aukso fondas, kuris sispausti ir kantriai palaukti, agentui buvo įmokėjęs nuo 190
Skaitykite ir platinkite lietuviu sieke jau 253,8 mil. litų. Pir- įA93i m. spalių i d. turėjo 39.5 dėl to, jis šiuos krizio metus ligi 700 litų už paimtas maši
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 'mąjį 1931 metų pusmetį indė-|mil0 to Paties menesio lengviau pergyvens, negu ki nas, bet jis jiem jokių ženklų
nedavęs ir į knygutes neklija
»” ir remiate visus tuos profesio.!liai ™0SG kredit0ištaigom,. pab*i««»3
pasekė so.i : ,.i. tų kraštų ūkininkai.
Užsienių prekybos apyvarta vęs. Dabar iš tų žmonių ant
& - - •
.'išskyrus Lietuvos Banką, di- Htų.
nalus ir biznierius, kurie garsinasi įdėjo, gi antrąjį tų metų pus-i Lietuvos Banko padėtis i!*-i šiek tiek sumažėjo ir būtent rą kartų reikalaujami pinigai
jame.
mėtį visur, išskyrus Valsty- 32 m. sausio 8 d. atrodo šiaip: tik vertės atžvilgiu. Ekspor- arba masinos

LIETUVOS ŪKIS IR JO RAIDA

— Tai nieko! Kai nuteisiu kraują,
tai būsi sveikas, — atsakė Rusteika ir lie
pė abiem įkirsti po 59 rykščių.
Aš pats vėliau tarnavau su Ananka
tame Pašilių dvare ir mačiau tų žiauri)j į
tuomet jau senį, Rusteikų. Kiekvienų kar
tų, kai Ananka pasakodavo apie tą nu
plakimą, verkdavo, kaip mažas vaikas.
Ananka jau miręs prieš 40 metų.
žemosios Panemunės dvare lauksargiu buvo vokietis Antonius Vakneris.
Žmonėse jį vadino kreivanosiu. Mat, bau
džiauninkai tamsią naktį jį buvo sode su
griebę, įkišę į maišą ir pakorę. Būtų ir
galą gavęs, jei nebūtų jį aptikę. Po to
įvykio jis visuomet vaikščiojo, galvą pa
kreipęs. Kas jį korė — jis taip ir nesu
žinojo.
Senis Fergizas buvo Ubai prasisko
linęs ir dvarą išnuomavęs vokiečftii Bendolinui. Bet vėliau, matyt, sumanė jo nu
sikratyti. Todėl kt.rtą, nugirdęs baudžiau
ninkus lt sako:
j
— Vyrai! Ar mes ilgai dvare laikygime vokietį! Pakarti!

stojo apie 50 gįrtų baudžiauninkų. Vokie
tis jų neįsileido. Baudžiauninkai išvertė
duris, užnėrė Bendolinui virvę ant kaklu
ir tempia į Nemuną skandinti. Jo žmona
su ašaromis prašo pasigailėti, bet girti
baudžiauninkai į tai nekreipia jokio dėmęsio.
•
t
.
— Ką jūs darote, — šaukia išsigan
dusi moteris. — Atminkit, jog ne šunj
skandinate. Bus bėda!
— Kąl Ar už tą rupūžę vokietį bus
Jiėda! —• šaukė baudžiauninkai.
Ir vieni traukia, kiti stumia prie Nemuno. Įsiūbavę pūkšt į vandenį. Vokie
tis stengiasi gelbėtis, priplaukti prie kra
nto, bet kiti su kartimis stumia' jį toliau.
Taip ir lydėjo tą vargšą visa gauja girtų
vyrų net iki Sutkiškių kaime)) kol jis pri
gėrė.
Sugrįžę norėjo paskandinti ir kitų
vokietį, smuklininką, bet šis atsiklaupęs
prašėsi pasigailėjimo.
— Jai duosi bačką šnapso, tai dovanosime, — šaukė minia.
Tuojau išrito bačką degtinės. Vieti, niai vokiečiai viską matė. Pabėgo į ^rū
j gua ir Bendolino žmona. Vokietijos vy-

To ir reikėjo! Kitą dieną dvarą ap-

riausybė pareikalavo ii Rusijos vyriau-

— Bet aš sergu, šviesiausias yone, —
nusiskundė Ananka. — Dovanokit!

sybės visą tą reikalą ištirti. Neužilgo pra
sidėjo tardymai ir suėmimai. Surinko žy
mesniuosius nusikaltėlius. Pradėjo judinti
ir poną. Paskum visus ištrėmė į Sibirą.
Visi ten ir žuvo.
Prie senio Fergizo sūnaus liko pa
naikinta ir pati baudžiava.
Užrašė A. Ginteris, Lekėčiai, Šakių
apskr.
Iš Petro Rusecko ruošiamos spaudui
knygos; “Baudžiava.” Šiai knygai bau
džiavos ir 1863 metų sukilimo atsimini
mus dar galima siųsti. Adresas; “Bau
džiavos” redaktoriui Petrui Ruseckui,
Kaunas, Perkūno ai. 7.

KOPLYTĖLĖS PASLAPTIS
Vidury Grinkaičių, kaimo laukų buvo
į
apleistos senos kapinės su nedidele mūrine koplytėle. Kapinių tvoros buvo api griuvę, vėjo ir piemenų išvartytos. Kry, žiai ant kapų apipftvę, palinkę, pakrypę,
kaip šimtamečiai seneliai. Ir nedaug kry
žių iš viso buvo likę; išsilaikė stati tik
didesni, stipresni, o maži visai dingo.
Mūrinė koplytėlė per ilgus metus taip
pat gerokai nukentėjo. Vėjai beveik bal

gė plėšti stogą, krušos išmušė visus lan
gus. Durys buvo apžėlę samanomis, už
rakintos didele surūdijusia spyna. Kop
lytėlės viduj taip pat nieko neliko, kas
primintų jos praeitį. Tik mažas aukuras
su šv. Pranciškąus paveikslu liudijo, kad
koplytėlė buvo pašvęsta to šventojo var
du. Abiejuose aukuro šonuose stovėjo dvi
nelabai aukštos medinės statulėlės: viena
iš jų, vaizduojanti Povilą apaštalų, ra
miai ir iškilmingai žiūrėjo aukštyn. Jos
veidas švietė kažkokiu nesuprantamu ir
neišaiškinamu kilnumu, nors patys bruo
žai statulą dariusios dailininko rankos
buvo stambiai išdrožti. Antra gi statula,
irgi turėjusi reikšti vieną iš kitų apašta
lų, buvo švelnesnio darbo, bet jos veidas
pasižymėjo nepaprastu keistumu. Tas vei
das nebuvo panašus nei į vieną iš apaštalų nei šiaip į 'kurį kitą šventąjį. Jame
nebuvo matyti jokių šventumo žymių. Jis
buvo išsigandęs, skausmo ir jiavydo kan
kinamas. Daugiau koplytėlės viduj nieko
nebuvo, be kelių dar stovinčių grotelių
aplink aukurą. Grindys buvo^ medinės ir
r*
baigė pūti.

(Bus daugiau)
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bo, o mūsų gimtoje šalelėje
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ine A. Žukauskų plačiau pa-i
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rašyti apie Lietuvos reikalus..

mo draugijoms reguliuoti}
tymas. Tuo būdu ateity
dimo draugijos veiks pa|
įstatymų, o dabartinis d^
jų reguliavimas bus pan^

| P. Mėdonis, Šv. Jurgio patas.
įrap. choro narys, dirba nepaREMKITE TUOS 1T(4
'prastai skambančio tono smui-(
STJONALLS
IR BIZt
■ kus, kankles. Kurie mėgsta
RIUS. KERTE CąrSIjJ
į muzikų ir nori įsigyti gerų
; “URALOE.”
smuikų, eikit pas savo tautie
tį ir būsit visai patenkinti. P.
Medonis yra gavęs pagyrimų!
LIETUVIS A CENTAS
iš smuikavimo mokytojų už
gerų darhą ir jie net patys'
■ —----------.
Apdraudžių (Insurance) grf
'pardavinėja smuikus, mūsų'
Jau senai buvo kalbama apie pagarsinimas daugiau naudos
tis, sužeidimą, nuo ugnies auto®
GERB. KUN. J. B: C1ŽAUbilius ir kitokį turtą, šauk ma
reikalą “Drauge įvesti Dėt- atneš negu paprasti plakatai.„
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dėliojamas,
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GROOSE PONT PARK
dėjo visais būdais remti
Lenox 4040
sirodydavo Detroite vietinis vertus), laiškus, pranešimus li “Drauge” užvestų jį Detroito torius, dabar yra apdraudosi
laikraštukas, kuri vieni ar ki kt. kas tily reikės spausdinti, ! Žinių. Skyrių, jame bendra agentas. Kam būtų reikalinga, j
apdrauda <(inšurance), klaus-1
ti išleisdavo. Reguliariai leis kam ko reikės, klauskite
i darbiauti ir padėti išplatinti ,.. , . .
A .,
Išdirbu geriausio tono šmuli
ti nebuvo galima. Todėl vei gausite visas informacijas ir. vienintėlj ĮįetUvių tautinės ir klte 31 “ 318 dykfU 8wteiks pla’
kankles ir pataisau žema kailj
kėjų geras noras, tvirtas pa patarnavimų.
J tikybinės minties dienraštį. 'Č1U informac1^si ryšimas grįsta prie pirmu
Korespondencijas, žinias, Seserų Pranciškiečių rūpės-'
v .----- - ----------tinių sumanymų. Kovo 6 d. skelbimus (pagarsinimus) ir,$u, kovo 13 d. mokyklos vai-1. UŽ lietuvišk^ kuSelĮ Iaim&9852 Russel St.,
Detroitan atvažiavus “Drau kas tik rišasi su žiniomis, šių-‘kai surengė gražų programų
$5'Q° Mls® SaUy °Įlis> Maygo” vyr. red. L. Šimučiui su skite’šiuo adresu:
Jo pagerbmui vardo dienoje. bury sanaton3°3e- Ji patiekė
DETROIT, MICH.
GERB. KUN. IG. F. BOREIŠIS, šv. Antano parap.
prakalbomis, susidarė tvirtes
(Jligausių metų!
į receptų, kaip padaryti kugelį,
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lietuvių žinių skyrių, užvesta dienraštyje “Drauge”. Gerb.
3564 Vernor Higliway W.
bonais, radome nuoširdaus pri
kitus Detroite gyvenančius tuviškus valgius popuHarinti kun Boreišio asmenyje mūsų spauda susilaukė įžymaus
Tel. Laf. 1293.
bendradarbio ir uolaus rėmėjo.
į svetimtaučių tarpe.
tarimo bei paramos. Tas ir
Užlaikome visokių saldainių ->!
į lietuvius Juozapus.
iš Lietuvos “Rutes”. Turime via
Siųskite
R.
Grybui
(Lietupaskatino imtis darbo — plakių Lietuviškų Rekordų ir kitokį
P. Grybas sujudu užrašinėti parduodama 93 akerių farma Velionės buvo palaidotos su dalykų.
tinti “Draugų”
ir turėti V^1 svetainėje) arba betarpiĮVAIRIOS ŽINIOS IR
P. Padolskas, E. Klrstiikienė1
“Draugę.” Jam tas darbas P,,e S™1.08 UP88’ «eros tro' bažnytinėmis apeigomis, ku“Draugo-” ketvirtadienio lai- škai man. Su reikalais dažniau
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doje visų puslapį — Detroito
kreipkitės vakarais nuo 6
Lafayette 6313
kaina vieta vasarnamiams ir Graboriaus pareigas sąžinin
Lietuvių Žinias, kur bus gali9 va^ Sekmadieniais tuoj
Kovo 13 d. Šv. Antano dr- skaitytojų gavo. Tai rodo, kad
. .
v.
.
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•
bizniui. Plačiau sužinokite pas gai atliko D. B. Brazis.
J.
ma aprašyti visas parapijų P° Mišių.
jos nariai per pirmas mišias
Antano parapijoje spauM. Šimonį (1998 — 25th St.)
d rauge ėjo prie šv. K oniuni- Įdos darbas judinamas ir spaubei dr-jų veikimas, jaunimo
MATAS J. ŠIMONIS,
LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
K of L SPORT ACTIVITIES
darbai, sportas ir t.t. Ir kas
jos. Dr-ja nariais gausinga, dos rėmėjas kleb. kun. I. F.
I
Detroito Žinių skyriaus
J
Išvažiavo Lietuvon. Mikas
IN DETROIT
KRAUTUVĖ
gražų
įspūdi
padarė.
1
Boreišis
pasižadėjo
visame
katik gyvenime įvyks svarbesnio,
vedėjas
J
Žigas vasario 27 d. laivu “Eu
rr
o
j
t
ir
v.
';me
remti
Detroito
žinių
sky

naudingesnio, bus galima per į 993
25th St. Detroit, Mich.
lą pačių dienų L. Vyčių! .
*
J ropa” išvyko Lietuvon pavie
The K of L and St. George
Bay State Boot Shop
“Draugą” Detroito Žinių sky
102 kp. per sumų ėjo prie šv. i
A.
C.
had
concluded
their
seašėti. Laivakortę ir visus do
rių su visuomene pasidalinti.
KLEBONO VARDINES
per.Sim‘?: Srartu visiems Žinoti! Bsl. kuInentus jum išrūpino vietos son rivarly in Basketball. The
Didelis pasirinkiiųas vi-Į
Svarbus patarnavimas bus bl-'
________
ženkliukui,
't.^ ,’a»lpU"S'" 17 d. Lietuvių svetainėj ivyks! a«entas lietuvis Molia- Laimi knights defeated St. George šokių čeverykų: moterii
znieriams; skelbsime biznieKovo 13 d. Šv. Jurgio par.
taomet
graZIa'
nepaprasta puota Sv. inZno?^
ąuintet 41 — 37, in a bitterį
vyrams ir vaikams nupis
rius, garsinsime jų įmones. Žo mokyklos vaikučiai šventė sa- rodė, kuomet čia augęs jauni..
and a hard fought battle. Ac- Į
ta kaina.
džiu, judinsim visų Detroito Vo brangaus klebonų vardo mas Katalikų Bažnyčiai ištiki- paraP,JOS gyvavimo 13 m. sucurate shooting by AVally Ma-!
Šimto
niekų
sukaktuvės.
Liekaktuvėms
paminėti.
Komisiir apylinkės lietuvių veikimą, dieną. Sesutės (pranciškietės) i mybę rodo. Kleb. kun I. F.
lenskas paved tlie way to vic- 4436 W. Vernor Highwajį]
įr jvykius.
pasistengė surengti gražia Boreišis pritaikintų Vyčiams ja: S. Klapatas, J. Yunkūnas. tuvio apdraudos agento P. Mo tory.
Tarpe Clark and McKinstry
Kiek jau teko kalbėtis su programų. Neveltui nuėjo jų pamokslų pasakė. Solo gražiai Parap. komiteto nariai labai Bo atstovaujama Virginia Figatvių
Baseball season is on thc:
rūpinasi,
kad
puota
pavyktų,
re
Marine
Insurance
Komdr-jų valdybomis, parapijų vei darbas. Programa buvo ko į- pagiedojo M. Siurbienė (dr.
prašo, kad kitos dr-jos tų die- panija, šį mėnesį mini 100 me way, all bąli players keep in ;
kėjais, visi mielai pritarė Ir vairiausia ir ko puikiausia,
Siurbio žmona) ir varg. J. A.
nų nieko nerengtų, o visi daly- tų sukaktuves nuo įsikorpora- contact with him. Any one who
pasižadėjo teikti paramą plaŽmonės negalėjo ats*idžiaug- į Blažis
vautų parapijos iškilmėse. Bi- vimo- Šioje kompanijoje yra wishes to try out witb tlie
tinant dienraštį, žinias rašant, ti, matydami tokius mažus vai- i
________ .____
club, call Laf. 6313,. ask for
skelbimų parenkant. Tai bus kučius taip gražiai išlavintus, j Kovo 13 d. Šv. Antano par. lietai pardavinėjami. Įsigykite apdraiMę savo namus ir raka- Pete.
GRABORIUS
"dus daugelis Detroito lietusvarbiausia skyriui parama ir Du veikalėlius “Mistiškos ’mokykloj S. L. R. K. A. 265 iš kalno — tik 50c.
Skirtingas, Įtekmingas ir Tvar- (
The baseball team will spon____________
,
vių,
nes,
tai
buvo
pirmoji
kokingas patarnavimas
vdidelė drąsa pradėti šį darbą, dvasios” ir “Kryžiaus švie- kp. surengė kauliūkų lošimus?
sor their third annual dance
Kovo
20
d.
L.
Vyčių
102
kp.
mpanija,
kuri
davė
neribotą
Savo skyriuje dėsime atvaiz- Sa” labai įspūdingai ir gra- Pusę pelno davė Šv. Antano
1942 — 25th Street
April 10, 1932 Sunday Eve.'
dils dr-jų darbuotojų, chorų, žiąį atliko 7-to ir 8-to skyriaus par. mokytojoms seserims. Do- Lietuvių svet. rengia kauliukų tiesioginę atstovybę lietuviui
Lafayette 1275
at 8:30 o’cloek, at the Lithuagrupių, atskirų asmenų, kurie mokiniai. Visiems labai pati- vanas aukojo; P. Keblaitis, lošųnus. Pradžia 7:30 vai. vak. Detroite. Dabar P. Molio ayra pelniję visuomenės pagar- ko. Mažesnieji vaikučiai irgi J. šiupėnas, P. Vaičkienė N Peln<> Pufeg skinama sesutėms gentura jau atstovauja viso- nian Hali, W. Vernor and 25th :
Parduodu Laivakorte viso n4a
bos. 0 tokių Detroite turime gražiai pareiškė savo linkėji'-! Alinskas. Skanūs sūriai buvo Pran«»konėms- Vyčiai kviečia mis teisėmis be minėtos, Mi- St. Combined with a Golden
linijomis ir išrūpinu keliones do*
Raffle
fifteen
dollars
in
Gold
;
daugv’hę, kurie yra daug dir- mus. Gerb. klebonui buvo su-1 atgabenti iš Šeškaičių fanuos, k° (lau£iausia susinnkti. Bus chigan I irę & Marine Ins. Co.,
kumentus vykstantiems.
LIETUVON IR KITUR
bę, daug pasidarbavę kaip Lie teikta vaikelių-ir zakristijono Komisijoj rūpestingai darbai
dovanŲ lain^3U8ieTn8- ®etr®it *\tional Fi™ In®; Co” will be given away. There will Apdraudžiu
(inšlurinu) žmones,
luvos, taip ir vietos reikalams, gražių dovanų.
jvosi; P. Keblaitis, J. £iupė------------------ ,
tandard Accident Ins. Co. ir be modern and Lithuanian ■ namus, rakandus, automobilius ir
turtą
dancing.
į PARDUODUkitokį
daugeli kitų.
IR IŠMAINAU NA
O jų vardai mažai tebuvo žiMūsų mylimam klebonui ma nas, V. Alanskas ir J. Ratkus. Lietuvių komunistai džiauPeterr Padolskas,
MUS, FARMAS. LOTUS.
nomi. Turint savo puslapį, lomi matyti savo jaunus para- Į
------------------giasi kovo 7 d. įvykusiomis
1916 — 25th St.,
1
bus galima tokių garbingų pi jonus, išauklėtus gerbti tau-Į Lietuvių atstovė Internatio- riaušėmis prie Fordo dirbtu<■ orni. e ro1 f
Detroit, Mich.
žmonių vardai paminėti.
tų ir Bažnyčių.
nal Institute E. Paurazienė, vės, kur žuvo 4 bedarbiai. Mat,
( eg>venan 1(.P
Notary Public. Tol Lafayette 154 5
Taujanskas ir Kleopas ar
1730 — 24th St., Detroit
rl uriine tris parapijas ir tiek
Visi mokiniai sugiedojo šiam kaipo nuo senai žinoma veikė- žuvūsiųjų aukomis mūsiškiai
Klaudijus Žiurlys kviečiami RENGIAMAS DRAUDIMO
daug draugijų, kuopų, įvai- sezonui pritaikytas giesmes, ja Šv. Jurgio parapijoje, o y- bando pasinaudoti: šaukiami
DRAUGIJOMS REGU
atsiliepti į Lietuvos konsulą*
raus veikimo parapijose; tad <?Jeruzaliau”, “Šv. Juozapai” pač M. Sąjungos 54 kp., yra masiniai susirinkimai. Pirmas
LIUOTI ĮSTATYMAS
i
'»
turėsime pakankamai žinių. įr “Tave, Dieve, garbinam.” daug pasidarbavusi. Daug ga- įvyko kovo 14) d. Lietuvių sve?
Parsiduoda krautuvė mlnkfttą
Kas dieną trijose parapijose Įrgį labai gražiai atlikta.
iii vietos lietuviams patarnauti tainėj, kur susirinko apie 300
' H1
Visos draudimo nuo ugnies gėrimų. Geras biznis, tinkutna vie
svarbių žinių apie gimines nr
kas nors atsitinka: tai vedv- Užbaigė programų gerb. kle pašalpų gaunant, ar khm rei- visokių pažiūrų žmonių (nes
ir k. draugijos buvo paėmu- ta. Savininkai važiuoja J Lietuvą
turtų Lietuvoje.
bos, garnių atsilankymas, šer- bonas trumpa, bet širdį šie- kia į kokias įstaigas laiškai tame mitinge buvo bedarbių ir
sios dešimčiai metų iš vyriau ateinančią vasarą. TuoĮaus atsi
šaukite.
menys ir t.t. Jas žinias kas kiančia kalba. Padėkojo vaiku- parašyti, ar versti teismuose, nekomuaistų). Komunistų vaEkskursija. Pirmoji oficiali- sybės monopolį. Šiomis dieno
savaitė galėsime sužinoti iš čiams už dovanas ir linkėji-, Tiems, kurie kreipsis pas jų dai sakė karštas prakalbas ir
nė lietuvių ekskursija išvyks mis monopolio terminas bai
“Draugo” ketvirtadienio lai- nUis ir už jų tokį gražu pro-'suteiks greitų ir teisingų pa- net bandė prisaikdinti rankų
Lietuvon iš New Yorko balan- giasi.
dos.
gramos atlikimų, davė jiems tarnavimų. Įsidėmėkite adre- pakėlimu, bet tas didžiumos
20 areituo'u laivu “EuTeko patirti, kad finansi
9OOI VERNOR HTGHWAY W.
Todėl prašomi visi korespo- kitą dienų pasilsėti. Vaikučiai sų: E. Paurazienė, 14030 Wark nesudarė. Kai kurie ir karšti
° ,» t
ekskursija ren ministerijoj rengiamas draudi
ridentai, žinių rinkėjai, bei rė- buvo už tų labai dėkingi, nes, Avė. Detroit, Mich.
komunistai susilaikė nuo ran- ropa
r°^a
_
giasi pp. Ivanauskai ir kiti dė
mė.jai stoti į darbų. Surinktas kartu su sesutėmis dirbdami,
------------- >
kų pakėlimo. Proga naudoja- troj|įe^aį
žinias-korespondencijas įteiki- irgi išvargo.
Į A. Žukauskas šio mėnesio si surinkimui aukų, nes jų svate ne vėliau kaip pirmadienį,
Didi padėka mūsų sesutėms pradžioje sugrįžo iš Lietuvos. Į rbiausias tikslas šia progapaLIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mirė Kotrina Mičiulienė, 49
jei norite, kad tokios žinios tų
už jų nenuilstamų darbų. Parengė dokumentus žmonai j sipinigauti. Darbininkai arba,
šiuoml pranešu Lietuvių Visuomenei, kad gydyme ligonių var
m., vasario 27 d., palaidota
toju naujausius gydymo irankius, kaip tai: Elektros lempas, artiflsavaitę būtų įdėtos. Bus svarGaila, kad tik kartų per me- su vaikučiais atvykti. Papasa- geriau pasakius, bedarbiai, žiū ^n’vo 2 d ąv Kryžiaus kapiclallšką saulės šviesą, dlat.hermla ir kitokius naujai išrastus įrankius
Egzaminavimas ligonių atsibuna kuotlkriauslai prieinamą kaina.
bios ir greitos. Vakarų rengė- tus tenka švęst mūsų brangaus kojo daug žinučių. Ūkininką- rėkite,
” ” ’kam aukas
8 8 duodate.
, .
Bandau kraują, šlapumą Ir tt.
jai galės be plakatų garsinti klebono vardines, nes visi pasi- ms Lietuvoje sunku gauti sa- NorsMar oras ir šaltas, bet
Speclallškumna: T,Igne moterų Ir ligos vidurių, nervų Ir reumatizmo.
Valandoe: 19—9 dieną Ir 4—9 vakare.
jau
laikas
pradėti
žiūrėti,
kuNatalija
Šimkonienė,
58
m.,
savo vakarus Žiniose, nes prie gesta tokių programų. Lauk- rudinių; jaunimas nenori di12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
visų bažnyčių bus platinamas
sime kito' tokio parengimo. rbti ūkiuose. Čia mes bėdiavo- rie mano pirkti ūkius (far- mirė vasario 4 d., palaidota
Telefonas dieną Ir naktį: ARLINGTON 26RS
tas “Draugo” numeris. Toks
Širdies yatveka. jame, negalėdami gauti dar- mas). Dėl svarbios priežasties' vas. 8 d. Mt. Oleset kapinėse.

Detroito žinių skyriaus
įsteigimas

JOSEPH F. DAYTONl
* ir

P. MEDONIS

LIETUVIŲ UŽEIGA

D. B. BRAZIS

į

PAUL MOLIS

S. STEPULIONIS

DR. J. B. RYDZAUSKAS

|

D R A U O A S

Avė., Chicago, III. .. 294,150

Ketvirtadienis, kovo 17, 1932

darbuotis. Jų kauliukų loši- Jei kas negali daug aukoti,
V. R. Mandravickas, 815-45
uiaį (bunco palty) įvyks kovo tas gali ųiažai aukoti, bet vi
)5t., Kenobha, Wls. .. 248,190
---------------- 29 d., Šv. Antano parap, sve- sų aukos bus priimamos su
P. Petrauskas, 14 Johnson
didžiausia padėka.
I SvMPlHi rtMuiunuLrii/i
*
ovočiai pasišnekučiavę, pa-|
Jų rėmėjas
et., Bmghamton, N. Y.
Taigi ir Šv. Kaz. Akad. Rė
šilinksminę Palinskius paii-'
____________
......... . ............ 247,310
lietuviai pra- nkčjo ilgiausių ir laimingiau- štai už keleto savaičių niu- mėjų 9 skyriaus komisija y3131--------Emerald Bingliaintono
ikienė, Janušauskas, Varkaliene, Sutkus, Ag.
_o. Gilienė
------ —
.
sių metų ir skirstėsi namo. 1J. Sų miestely įvyks miesto vai-lra vlslelns dekin&a az ateliaižauskas ir Mandravickas pirmieji padarė a™.,
l^rLčiuTsUityti. kilti.
A. Paliuskiai yra geri katali- dybos rinkimai. Iš mūsų lie- lank>'m5 * minet* vakar& ir
tauję pažanga
Nesenai, vasario 16 puikiai kai lietuviai, “Draugo” skai-tuvių tarpo į trustee yra kan-,PnS1 ėjim$ savo au aAvė., Cicero, III.......... 190,00
Grybas, 2244 W. Adams paminėta pamaldomis, paskai tytojai ir rėmėjai.
didatas Jonas Kimbaikas. Jis
tarykštis Stulginsko su- Sutkus netoli Kazlauskienės,
tomis
ir
koncertu,
kuris
visais
Dalyvavęs yra respublikonas. Balsuoki
j, kaip tikrai įspėjau, su- o Gaižauskas — Kondrato St., Chicago, III......... 155,670 žvilgsniais pavyko.
For COLDS, COUGHS
J. Aukšk&lnib, i354 Uarrime už savo žmogų. Tegu įeina
10 visų kontestininkų or- Vaukeganietis Sutkus kas son St., Gary, Ind, .. 155,300 Kovo 11 d. buvo rodomi C.1
throat, muscular rheuį miesto valdybų, savo žmo Sore
ėjų ir nustebino visus dien dafo naujų paižangų. Vamatic acke8&pains,apply MusMisiūnas, Itoseiand, iii. 245 kJ. Lukšio lietuviški paveiks
gus — ne svetimas.
terole, the "counter-irritant”
Ingo” skaitytojus, kinio
buv0 dg toli guo
W. 108th St................ 149,030 lai. Puikūs; publikai patiko.
1 Pilietis
Beo seka kontesto pažini- daUykįeagaj o šiandie jau naVerbų sekmadienį rengia Politika! Politika! Ciceroj.
(Apie tai teko patirti vaBkiria. Bekus, 1850 Wabansia avė.,
ma veidinimas 4 aktų dramos Vieni prieš kitus lenktyniuo- į
Eadio stotis a. j. j.
Įiš atsilankusių mūs spau- j Kazlauskienei būtinai reikia
ja.
Štai,
ir
mūsų
jaunametės;
“Gyvų rožių vainikėlis”. Da
talkininku ir “Draugo” ididigtj bal8ų akaiaugj nes ki. A. Žolynienė, 6709 Archer
Kovo 6 d. vakare Šv. Anta-•
lyvauja net 38 asm.; visos me mergaitės nenusileidžia. Ale-1
Avė.,
Chicago,
III.
...
119,950
‘Akyvaizdoje tokio įtaip m tįk gQlkuSj
ir kM
na Vaičiūnaitė, Bronislova no salėj įvyko vakarienė su j
AT ALL DRUGGISTS
O Kazlauskienė, 4356 B. rginos ir tai didžiumoj čia gi- Stulginskaitė, J. Rašinskaitė, puikia programa. Tai buvo
w, - pasakė Eašinskie- gali prglenkti.
Kockwell et., Chicago 118,61X1 Juuaio“***<>. vaidinimas O. Labanauskaitė, T. Zenevi- surengta Akad. Rėm. 9 sky— nieko nelaukus visi mes
Gaižauskas, kad ir ilgokai
Sutkus 10117 Eight st.,Wau- 1>ua lahai 8ražus- Eisim pa- čiūtė. O. Talziūnaitė, J. Ang- Lauš. Visas pelnas to vakaro
ne stoti ant kojų ir pa- j sveikatoje gerai “ nefilinęs ”,
kegan, III. ............. 103,300 inatytL
lickaitė, A. Karkauskaitė, J. ėjo Šv. Kaz. Seserų Vienuojukinta eneigija dilbi1, ,a<tįau neliovė konteste dirbęs.
J.
Žvirblis,
1513
—
35
Avė.'
Velykų
dienų
ritinės
pralenkus
Stulginskų. Vakar jis pralenkė Vaičekau
Terebeizaitė ir daug kitų sa- lynui ir tuo vakaru prasidėjo
Melrose
Park,
III
.........
85,850
“
auks0
”
kiaušinius.
Na,
ir
aš kloju pluoštų naujų skų ir pradėjo vytis Kondrlavb tarpe turi savų politiką. Šv. Kaz. Akad. Rėm. vajus,
P.
Pabijonaitis,
2320,
W.
23
^ūk
tu
kitras,
žmogau.
Čia
yįenog eįna' vįenur, kitos ki- kuris tęsis visų šį mėnesį. Vilumeratų ir žiūrėsiu, ar-gi tą. Atsisveikindamas pasakė,
lenksiu savo kaimyno”, neužilgo vėl matysiąs su va PI., Chicago, EI......... 82,200 depresija, nedarbas, o čia au- tur; visos nori laimėti garbės sienig pritiktų to vajaus, priA. G.udenas, 6807 C. Camp- ksa žai<^a- Kur tat randasi vainiką, parduodamos dąu- fcidėti savo aukomis. Aukoti
įvedus balsus pasirodė, jaus vedėju.
bell av., Chicago, EI. ., 63,00 ^dnaperiai,
Rašinskienė pralenkė tik j
giausia tikietų savo kauliukų gali.visi, reikia tik gerų norų.
Žolynienė
ir
Aukskalnis
Bugentavieius,
1616
N.
Lin,
Povylas
icikų, kuris vakar buvo jų |
lošimams. Sako, žūt-būt, šim- i
ruošia
suprizus
coln
St.
Chicago,
III.
61,90(1
Į
NAUJAS IŠRADIMAS
lenkęs, pralenkė ir G.ubystą dolerių turime padaryti Šv. i
DEKSNIO
MUS'fIS
tačiau Stulginsko nepajė- ■ Vakar teko kalbėti su Žo- A. Condratas, 1706 S. M aKazimiero seserųc CiceroįM nau-i kurios pasaulisGALINGA
per šimtus metų lau| pralenkti.
jo namo statybos pradžiai, kė jau yra gatava. Ueksnio Galinga
lynienę. Sako, prieš Velykas yomensiug avė. Phila. Pa. I________
..
t -i iv
Mastis yra sudaryta iš 18-kos skirtin........................... 49,700 Yig
valdybos 1932 m. a aremkime visi cliuolij niHZij gų elementų, iš visų kraštų svieto
irint, vienok, kad llasin- esu apkrauta įvairiais dar
Gaižauskas,’ 148 E. 107th st.,’j1 Sv.
* Baltramiejaus draugijos
.
jauni
ir seni,ir
nupirkime iš tųc nio Galinga
vilkiųMostus
medžių aliejų.
DekSnė vienam konteste ne bais, tat lenktynėse manęs ne „
u
kaipo saules sptn...
-v J.i Sutkus, jaunamečių bent po vieną ti- ' dūliai, pasekmingai gydo: Keunta’
valdyba:
pirm. A.
užsileisti, Stulginskui da- matysit, bet po Velykų aš ne Roseland,’ 111................ 46,400
rimtas. pavojus. Adomai, su vienu kontestininkų pasi Vaicekauskas, 4242 S. Ma- vicepnm. J. Grikša prot. ra- klctą. liktai keturi šimtai ti-dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir atcentus, ir bus tas visokius skaudėjimus^ Tūkstančiai
sveikinsiu. Kitaip sakant, Žo plewood avė., Chicago, Iii. štin. J. Sint n lynus j fįn. rašt. kietų P°
rkis!
laimingas Šimtelis! Nesuga- možnių yra pagiję, o milijonai da
lynienė rengia viršūnių kon. .
............. 3«,0(X)
rp. Baronas.
i nežino apie tai.
luskas netoli karakulio;
Bacevičius, 1850 AVabansia, 6
,
tesninikams suprizų.
dinkime jų gražios nuotaikos ■ Deksnio Galinga M-ostis yra tiek
.
3
|
ov.
Juozapo
draugijos
vaiI verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
rarkalienė pralenkė savo
A7' P1“*“. J'1- ' -.dyta: pirui. J. S. DocU, viceį naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
Aukškalms
pereitų
sekma

"sosiedą”
Į nebūtų taip kaip rašom, pinigus grųJ. Vaičaitis, 424 Dean St.,
..
v .
,
Evcry time eycs glancc your way,
ADVOKATAI
’
o r Pirlu* E. Maculis, prot. rast.
i žinant. Parsiduoda visur. Klauskite
dienį taip pat kalbėjo su va
you’re in a Bcauty Contcst. If you want
_ taip; DEKEN'S NEW DISCOVERY
ip sakė, taip ir padarė, jaus vedėju. Jis sakė: “jei Scranton, Pa. .........
5,850
Malinauskas, lin. rašt. J.
j OINTMENT. Kaina 75 centai.
pcopleto think, “How charmin&she
Ip. Taruska, 2334 S. Oaldey gimulynas kas T Baronas
kalba eina apie Varkalie-l
looksf'-^turn to Camay, the Soap-of
ir Grybas mane
! DEKEN’S OINTMENT CO.
Bcautiful Women. It is so delicate, so
Avė.,
Chicago,
EI.
t
.
.
20,3uC
i
*
\
.
..
,
kuri anų dren sakė StaHARTFORD, CONN.
r
Sv. Antano draugijos valbland, that your skin vvill become as
pralenkė, tai jau turiu rankas
(John Bagdziunas Borden)
liui nepasiduosianti. Ir tik- nuleisti.
fresh and soft as May-blossoms! And
A.
Langmanas,
4521
S.
Wadyba:
pirm.
J.
J.
Jakutis,
viADVOKATAS
Prieš Velykas dar
you’ll win each daily Beauty Contcst I
Nauju bajsų skaičium va teks būti “Drauge” ii' tada shtena\v Avė. Chicago,
cepirm. J. Butkus, prot. rašt. 105 W. Adams St. Rm. 2117 >
Telephone Randolph 6727
Varkaliais vėl Staniulį paulatysime; kas bua ubo8a5- III........... .................... 17,700 J. Šimulynas, fin. rašt. J. Bu2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. !
renki. Nežinia, kų dabar Valančius> Urybas> „ „j,., M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. kantis- ka8' J:
teikia
Telephone Rooeevelt 9090
aselis darys. Pasiduoti “so- Tokie žodžiai Grybui ir Va
The Soap of Beautiful Women
Lietuvos Politikos Kliubo Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600 !
Herrin,
III
....................
12,150
barberiškų
jdkai”, žinoma, būtų ne šis, lančiui iš tikrųjų lemia nege
valdyba: pirm. A. Jankaus
skutimosi
tas. Drųsiai galima sakyti, rovę.
A. Neinčiauskaite .. 8,500 kas, vicepirm. L. Žibąs, prot.
patogumą
ui kova taip jų da nėra bai.Pasirodo, visai “Draugo” J. Balsis, 610 Wall St. Rock rašt. B. Mačiulis, fin. rašt. J.
a. Laukiame naujų (žinių.
namie
kontestininkų
organizacijai ford, EI. .................... 5,800 Šimulynas kas. K. Veitekūnas.
ADVOKATAS
j Šv. Baltramiejaus ir Šv. An- Miesto Ofisas 77 W. VVashington St
Janušauskas užsispyrė būti- dabar tikra rugiapiūtė. Visi _T . . T
Tel. Central 2978
(PROBAK BtAOEr
Valaitis, Luzerne, Pa. 1,000 taBO
,,ikr^ti „Drau. Room 1502
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
li Varakulį “subytinti”. Va dirba katalikiškos spaudos
J. Baltrūnas, 945 N. 25 8t?gi|” laiko savo organu. Pra- vairam!*- utarn.,, Ketv., ir Subatos
šu- jis buvo da gana toli, o dirvoje. Valio, visiems,
10PIECE COSMETIC
.
« iki 9 vai.
E.
St.
Lonis,
EI
..........
1,00(1
šome
visus
Waukegano
lietuandie jau tik už šimto žingsKontestininkų stovis šian
SĖT $1.97
4148 Archer A*e. Tel. Lafayette 7387
Thl« la a Famcim Vlvanl Sėt and lnA. PaukStis 2225 S. Oakley i™“ “ Uikr“t‘ “Dr“S*;
Neužilgo, gal, ir būsime die yra toks:
cludes face powder, JI.00; Rouge. 75c,
Namų Tel. Hyde Park ,2896
Nesirūpink
niežėji
Tlsaue Cream II.00, Depllatory |1.00!
ave.„ Chicago, IiU. .... i00o|
1^^“= £ J
įlinkais Janušausko per
Kariai Astrlngent 11.75. Bath Salt 1.00,
mu,
pleiskanomis,
A. Stulginskas, 1628 S. 50
Tollet IVater »1.25. Perfume ,7.76, Brll6 *_____________ Sutkūs (1007—8th St., Wan
išbėrimais, spuogais
les. Tik nežinia, kų Varallantinc 75c. Skln tVhltcncr 75c. Totai
Avė., Cicero, III......... 465,900
Value ,12.00. Hpeclal prlca, ,1.97 for all
Ir kitais odos negerumais.
Tik
gekan,
Ei.),
Kaz.
Burba
(914
ten plecee to tntroduce thla line.
pasakys.
gauk gydanti antiseptikų. Žemo—
G.
Rašinskienė,
1639
S.
50
KURIASI
.NAUJA
DRAUPrescot
St.,
Waukegan,
Vardaa ..................................
»
saugus
Aptiekose.
S5c.,
60c.,
Adroaos .................................
Ir ligoninėn vykdamas
ADVOKATAS
Avė., Cicaro, 111........... 465,500
D1MO DR-JA
Illinois).
61.80.
81unSia.me per paštų COD
11 SOUTH IA. SARGE STREET
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
nepasiduoda
Pinigai grąžinami, jei
J. šimulynas Room 1984
Tol. Rondolph 8881
nepatenkintu.
St., Chicago, Iii......... 465,000 Sužinota, kad Kaune orga
Voioudoa nuo 9 ryto Utį 6 Tol. vok.
>Stulginsko suprizas ne tik
FOR SKIN ifiRlTOTlONS
8241 So. HolBted St. ToL Tlctory 8641
Bu Van 58O-5th Avenue, New York
V. Stancikas, 1706 W. 47 nizuojama nauja draudimo dricagiečiauis, bet ir provinci▼oloa4o> — 7 Utį 8 vakare
St., Chicago, 111......... 463,900 ja. Organizatorių tarpe mini
Utarn..
ir Subatoo vakaro
padšrė didelio įspūdžio,
' P. Varaknlis, 724 West 18 mi keli žymūs prisiek, advo
Tyros, AlSltlos, Sv«4koo
skonsinietis Mandravickas
.
. .
77”7/,*.
iSt., Chicago, Iii......... 460,500 katai ir finansistai. Šią drau- Keletą draugų ir draugių
GRASIOS AKYS
kar asmeniai lankės “Drau’ T
A. J. Janusauskas, 1301 S. giją esą norima suorganizuo- /vasario 19 d. susirinko pasveiYra
didelis tartas
administracijoj ir stebė50th Ct., Cicero, III. .. 459,900 ti moderniškiausių būdu kome- kinti ir pagerbti Palinskius. j
Murinę valo, Švelnina gaivina
LIETUVIS ADVOKATAS
tuo įvykiu: “Šiandie esu
be pavojaus Jus ją pamėgsit*
M. Varkalienė, 6315 So. Lin rciniais pagrindais. Taip pai {teikė dovanų keletą vazonų j 155 N. Clark St., Room 909
Knyga “Eye Care” arba “Kye
o, — tęsė toliau MunBeauty” eat pareikalavimo. ,
coln Avė., Chicago, 111. 315,320 manoma, plačiai išplėsti gyvy- gyvų gėlių. Palinskiai minėjo ' Nuįton Avė.
Marine Co., Dpt. H. S., 9 B. OMe St., CUceso
avickas, — o ryt važiuosiu
S. Staniulis, 6651 S. Talman bės draudimo sritį.
savo santuokos (tzenybos gy-Į
TeieJbon. vn-rronj- ttis
Milvaukę į vieną ligoninę
operacijai. Dievas žiu, kaip
BZIIK’S UNCLE
kali būti Gal gydytojai ras
r
ap< racijų nereikalingą, o gal
I. KMOkj
rut VOC5U3
reikės keliems mėnesiams į lo
SAX.
> blt> VtJti
Ai
viauu, būt
OU ’TIUO
vą atsigulti. Tačiau lenktynes
U-MOlu TUKT
UK«>U\( CAiUV
tki$TR.ViMVWT3
iu. Jei ne aš, tai nianožmottfeSL K
A
UuSkC'KU t
arba kiti Kenoshos veikėdės pastangų siekti konte pirmenybės.
Ir dabar
icagon atvykau ne tuščiois. Štai, mano Uodas”. Ir
kas pasirodė: Mandravicpralenkė Gilienę, Petrauą ir atsidūrė netoli Staniu

ilginsko suprizas sujudino

kontestininkus

LIETUVIAI AMERIKOJE

BINGHAMTON, N. Y.
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CICERO, ILL
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WAUKEGAN. ILL,

OWN
BEAUTY
CONTEST

JOHN B. BORDEN

PROBAK

CAMAY

A. A. SLAKIS

A.A.OLIS

žemo

SO. OMAHA, NEB.

GHAS. A. PEPPER

lio.

Į, Dieve, duok mūsų darbuoįtojui išvengti operacijos ir
lenktynes.
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lyra atiduotas už daugeli.” ro kardo žus . v. Jonas neką 18to paėmė vyną ir tarė: “Tai J duotas, apaštalai ir kiti Krisyra mano Kraujas, pralietas laųp šalininkai pabėgo, išsiga►
• i •
iiis už jus.” Ir oras kvepėjo ne- ndę. Senimėlis (susijaudinęs)
kovo 13 d. Kristaus Kari- “e8» kurie anais laikais gude-,
.
.
/ *.
v.
,
,. .
i.
.
, ik
iz ,
* -1 žmoniškuoju kvapu, kada Jis kalbėjo: “Gėda tiems, kurie
čios sekmadienis. Iš ryto žmo-1 J° Kristaus kalbą. Koks tai,
.
.,x ,
J
......
.
... , 'kalbėjo; rojaus gėlės pražydo, Jį suėmė,” bet jie juokėsi ir
žavintis
ir
šventas
įspūdis
buJ
/
’
...
.
.
nės išklausė Mišią, girdėjo,
.
. .
.
, tačiau rodėsi, kad su tais vi- vienas metė akmenį į mane.”
’
kaip kunigai iš sakyklų skaitė vo klausytojuose, Kai jie girsais kvapais susimaišė kraujas
Judas Iškąri jotas pabūčia
ir apibūdino prasidedančią ka- dėjo ir su dievotu įtempimu
ir mirtis...”
vimu išdavė Kristų, šv. pet
rčią Y. Jėzaus Kančią už pa- klausėsi pasaulio išgeloetojo
Taip,
tikrai!
V.
Jėzus
įstei

ras tris kartus išsigynė savo
šaulio nuodėmes. Beveik visi reikšmingą išganymo žodžių:
gė
Švč.
Eucharistiją
žmonių
Viešpaties. Romos prokurato
kunigai irgi pagarsino, kad tą “Aš ėsu tikras Vynmedis, o
išganymui.
Apaštalų
tarpe
at

rius Ponelius teisė V. Jėzų.
vakarą Šv. Kazimiero akade žemdirbys mano 'ievas. Kiek
sirado
išdavikas,
Judas
IskaĮtūžusi minia, įšėlusi žydų di
mijos auditorijoje bus atvaiz vieną vynšakę, neduodančią
rijotas,
kurs
už
30
sidabrinių
1
duomenė, šaukt ir spiegė: Nu
duojama Kristaus Kančios tra vaisiaus, Jis nukirs, o kiek
išdavė V. Jėzų Kristų farizie
kryžiuoti Jį! nukryžiuoti Jį!”
gėdiją “Vakarienbutis.” Žmo vieną, kuri atneša vaisių, apjams,
kad
Jį
statytų
prieš
Pi

nėse kilo gilus ir nepaprastas kaups, kad daugiau 'vaisių duo
Kun. Pr. J. Vaititkaitis
lotą ir nuteistų mirti. Ir žydų
Jspūdis, širdį perimąs susijau tų... Bukite Manyje, o as ju
minia su kalavijais ir vėzdais
(Bus daugiau)
dinimas ir dvasios pakilimas. myse. ivaip vyno šakelė nega
atėjo suimti-V.'Jėzų. Šv. Pet
Ir pavakarį žmonės, gausiai li atnešti vaisiaus iš savęs, jei
ras nori kalaviju apginti savo
traukė į Šv. Kazimiero akade nebus vynmedyje, taip ir jūs,
Mokytoją. O V. Jėzus, tai pa
miją pamatyti ir pajusti bai jei Manyje nebūsite. Aš .esu
matęs, įsako Šv. Petrui įdėti
siausią V. Jėzaus Kristaus gy vynmedis; o jūs šakos.”
kalaviją į makštį, įspėdamas:
venimo tragediją.
Ir šventoji giesmė “Bange “Kurie kardą Vartoja, nuo
is uždangai pakilus, pasi- Lingua” pasigirsta, ir netru
Golgotos kalnas su tri- kus gyveni tą laiką, kai V. J ė3, aukštai iškeltais, kryžiais; žus išeina į Getsemamo daržą,
matėsi kruvinai raudonas sau kur meldėsi Dievui Tėvui. Iš
lėleidis. Ir dvasia persikėlė Samuelio, kurio vaidmenį ga-l
AIA
prieš 19 šimtmečių į tolimus biai vaizdavo talentinga Silvi-'
rytus, kur įvyko baisi, šiurpe ja Saboniūtė, daug sužinome:
ANTANAS ŽEMAITIS
ir širdį verianti pasaulio Iš “Jis (Išganytoja«) paėmė į,
Mirė kovo 15 d., 1932 m..
9:12 vai. vak. 60 metų amž.
rankas duoną, laužė ir tarė:j
POVILAS KiNCrtUS
gelbėtojo tragedija.
Kilo iš Raseinių apskr., Luoiių
Mirė kovo 15 d., 1 vai. po
Kaip laimingi buvo tie žmo- “Tai yra mano Kūnas, kurs1
par., ir m. Amerikoje išgyveno

V akanenbUtlS

«
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GRABORIAI:

J, F. BADŽIUS "7 LACHAVICH
Laidouvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Canal
6174
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street., Tek
Victory 4088.

i

z

IR SŪNUS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju . laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano ■
darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 YV. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. cicero esi?

a.

rt i Aus

Phone Bouievard 4139

UlKTUVIB GKABOKIŪS

A. MASALSKIS

**43 Ko. Talinas. Avė.
leL virguua 12«u
Yards 1138
Chicago, IK.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas tr
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

S.M.SKUDAS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

LIETUVIS

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Aubum Avenue

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138 '

1

DAKTARAI:

SCCtlOJC

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707'S. Artesian Avė.
TeL Grovehlll 0617

STANLEY P. MAŽEIKA

L J. ZOLP
GRABORIUS

Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
JĮ19 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

IK

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 48th Ir Paulina Sts.

Tel. Bouievard 5203-8418
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

pietų, 11)32 ui., sulaukęs 50 me
tų amžiaus,
gimęs įmaniem)
kaime, Kulių par., Kretingos
apskričio.
i-aiiKo dideliame
nuliudime
motei) Petronėlę Kinėienę, sūnų
ir marčių Kazimierų, ir VerouiKų.
Kiančius,
Kazimieras Kiunaa,
pusoruiį Petrų Kniubus ir Onų
nmciucĄę; Lietuvoj oroiį ir se
serį Jonų ir Pranciškų.
•
> Kūnas pašarvotas lb2 E. 116
Str. Laidotuvės įvyks pėinycioj
kovo 18 d., 8 vai. iš namų j
Visų šventų par. bažnyčių, kur
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat kviečiami ualyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę liekame: Moteris Kinčlenė, Giminės ir Draugai..
Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus Co. Telefonas
Canal 3161.

4 3 metus.
Paliko
dideliame nuliudime
3 dukteris: Blanche A., Stanis
lavų A., Freda A., žentų Alek
sandrų Lukų brolienę Julijonų,
ir brolienės sūnų Clarenee A.
Zimantrovvicz ir gimines.
Kūnas pašarvotas 5610 So.
Ada st. Tel. Englevvood 8928.
Laidotuvės įvyks subatoj kovo
19 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į Šv. Jurgio par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystatnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. •
Nuliūdę: Dukterys,
Žentus,
Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Masalskis. Telefonas Bou
levard 4139.

(P

URŠULĖ jASNAUSKILNE
o tėvais Kuzmaite)
įnirę kovo 14 u., įu:oO vai. ryte,
m., suiauKus
pusamžiaus. Gimus ratievezio apskr., toenauuescio
parapijoj, Biuuzių Kaune. Amerikoje išgyveno 3S ui.
— raiiKo dideliame nuliudime vyrą Liudviką, dukterj.
Kotnną ir žentą Antaną Petkus, sūnų Liudviką, 2 anukes: Eleną ir ikdtriuą Betkaites ir gimines. Aunas
pašarvotas 837 YV. 33rd St. Laidotuvės įvyks penktauieni kovo 1b d., & vai. iš ryto iš namą | Sv. Jurgio
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą, o iš ten bus nulydėta j Šv. Kazimiero
kapines. Visi a. a. Uršulės J asnauskienės giminės,
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Vyras, Duktė, Sūnus, Žentas, AV nukės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Te
lefonas Bouievard 4139.

<7

MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AIA

•7. ,

JONAS KISIELIUS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų Į
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JCSŲ GR1BOBIJL1

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Fui Teie/osoi: YARDS 1741 ir 1742

Mirė kovo 16, 1932 m., 2:10 ryte. 54 ui. amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr., Eržvilko par., Kavolių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną (po
tėvais Skiriūtė), 3 sūnūs Joną, Bronislovą ir Juoza
pą, dvi dukteris ilelen ir Josephine, marčią Rose ir
du anukus Churlotte ir Joną, du broliu Juozapą ir
Sitnopą, švogenus ir švogerkas Skirius ir gimines, o
Lietuvoj dvi seseris ir du broliu.
<vūnas pašarvotas 1406 So. 49th Avė., Cicero, III.
Tel, Cicero 2107. Laidotuvės įvykk subatoj, kovo 19,
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse*
Nuliūdę: moteris, sūnai, dukterys, marti, anūkai,
broliai, švogenai, švogerkos ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis, Tel.
Yards 1741.

Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlloj susitarus
Tel. Ofiso 4050
»

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomls Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5913

756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)

Ofiso vai.:
Nao 1 Iki 4 ir nuo- 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencija:
3904 — 71st Street
Nedėliomis tia susitarus.

8-4 Ir 7-8 vai. vakare
Nedėlloj susitaręs
■Y
s

Yni.: 1-8 ir 8:84-8:88 vai. vak.

TaL:

Nedėlloj susitarus
Tel. Canal 0257

Res. Prospect 6651 ,Tel.

Gydytojas ir Chirurgas

Phone Bouievard 7042

11 ryto iki

Valandos:

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

4

Tel. Canaų 6764

po pietų

Nedėlioja

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
TeL Prospeot 1028

> 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

•DENTISTAS

2201 West 22nd Street
" (Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
7689

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 v. ♦.
Nedėlioj pagal susitarimų

DR. S. A. DOtttAT

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7691

CHICAGO

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos Vai. ant Wasbintfon Bulvd.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DR. S. BIEZIS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

l'ele.

Nuo 19

ryto

iki

8

4:30 — 5:80 kasdien
Telefonai: Kedzle 8454 — 2461, arba
Cicero 682. Rei. tel. Cicero 2888

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

vakaro

X-Ray

1260

Cicero

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

DR. 6USSEN

Rezidencija: 6623 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vai. vak.
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 0
"Nedėlioj; 10—12 ryto.
vai. vakare
LIETUVIS DENTISTAS

vai.

Nedėliomis i»

Seredomls susitarus

4847 W. 11 ST.

Cicero, Ui.

DR. M. I. SIRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chįrurgas perkėlė savo ofisus į
DENTISTAS
naują vietą po num. 4645 fcj.
1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
---------------------------------------- 6 iki 6 vak. Ned. pagal sutarDr. C.K. Kliauga1 ti. Tel. Bouievard 7820. Naden tįstas
iiuai; 6641 So. Albany Avenue,
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marųuclte 1U1. arti Wcstern I T«L JfroSpeCt 1930.
D ATKAnlIlKIAC
DR. P.
ATKOČIŪNAS

So.

Halsted

Street ’

AKIŲ GYDYTOJAI;

TeL Grovehlll 1598

DR. A. L VUšKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va.. 9-11 ryto
2-4 Ir 7-9 vak.
Seraeomiš po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD
Victory

Rea.

8887

Tel.

Hemloek

8174

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisag Ir

Tel. Yards 0994

Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 •

Ofiso Vai. huo 9-12 rytais: nuo 7-0
vak. Antro Of. Val.: Nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir Bubak Nuo 8-0 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

VALANDOS:
10 iki 12 dienų
2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 4 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 13

Nuo
N uo

SPECIALISTAS

Telefonai dienų Ir naktį
V1RG1N1A 0088

Ofiso Tel.
Of. Ir

DR. MAURICE KAHN

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ

4142 ARCHER AVENUE

I

Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis
1821

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

nD

Phone Hemloek 7828

DR, T. DUNDULIS
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

SVARBI ŽINUTE

Tel. Cicero 6756

Avė.

sutarti

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Republic 5360

GYDYTOJAS. CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. G. I. BLOŽIS

Vai.:

vak.

Office: 4459 S. California Avė

DR. A. RAČKUS

Tel. Canal 6122

Hemloek

I

4 iki 8:80 vakare

Arti 4? Street

Rez.

6798

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki

1821 SOUTH HALSTED STREET
Pszidencija 6600 So. Artesian Avė.

DR. G. Z. VEZEUS

Lafayette

DR. A. J. JAV01Š

DR. P. Z. ZALATORIS

D E N T IS T A I

Bouievard

Ofiso ir Res. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, W1S.

-

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Lafayette 7337

Res. 9865

DR. A. G. RAKAUSKAS

t

•T*

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. J- J. SIMONAITIS

GARSINKINTES
“DRAUGE’,’

PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS ,
CHICAGOJE

I" !W^'W-’ -/'^■w,^ --•—- -..... -

•■! E *

TeL Wentworth 3000

dienų

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. JL)rexel 9191

Rea. Tel. Stewart 819i

DR. H. DAR 10N

Palengvins
akių įtempimų kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nurvuotumo, skaudamų akių karšų. Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regys
tę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egsamlnavimse daro
mas su elektra, parodanča maiiaa-

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREE1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: B4
74 vak vakare
Oiisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Res. Phone:

aiae klaidas.

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

Speclale atyda atkreipiama moky
klos valkučlama
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 18.

DR. A. A. ROTH

KREIVAS AKIS ATITA1BO į TRUM

Tel. Bonievard 7589
Tei. Yards 1880

DR. G. SEKNEE
LIETUVIS

AJUV

DR. CHARLES SEGAL

I

756 WEST 3fith STREET
Kampas Halsted gt

Valandos: aue 10—-4: n«e
MstfĄUemJa- nea 10 Ik* II.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

,

Valandos: 2-4 ir 7-0 vai.

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS
Džiovų.

Moterų

ir Vyrų

Ligų

Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 8—4
pietų: 7—8*;30 vai. vakaro

pe

Nedėliomis 14 iki 18

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDŪNIS, M. D,
4414 SO. M1CHIGAN AVHNUk
Tai. Kanvrood 4147

t

Valandos:

Nuo
Iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 iki 4 valandai vakare

OvetMadioato tr ketvirtadieni.
--------------- ----------------------- 7

Tel. Hemloek 8700

Hemloek 1111

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

Office Pkoi.e

Wentworth 3000

6558 SO. HALSTED STREET

PA laiką bU nauju išradimu
Daugely atsitikimų akys atitaisomo*
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Englea-ood 0641
Wentworth 3000

Res. Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES
(Nary suokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8420 West Marųuette Road
VALANDOS:
* I Iki II ryto. f Iki
vak.
Titam. M Katv. vak. pagal sutartį

4

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 816* South Kedzle
Rea 6415 So. California Avė.
Vak: ’-4, 7-4 Y. Y.

Tfcikirlsct K«t'

S

KIBSX9

MARQUETTE PARK

Ketspirtądienis, kovo 17. 19V.
« II I ]III .'..UĮ
Apie Fed. Apskritį prane riuomenėje, iš kurios išstojo
JSPEJA KRAŠTUTIšimą patiekė B. Bytautienė.
1926 metais.
NUOSIUS
Nausėdienė įgaliota dalyvau
3. Račauskas Juozas, 1921
ti šiame Apskričio sns-me.
DUBLINAS, kovo 16. — Ai
m. gyvenęs Colebester, Conų.
Kristaus
kančios drama Ieškomieji arba asmens ži- rijos prezidentas de Valeru
“Vakarienbutis” statoma du nų apie juos prašomi kreiptis paskelbė įspėjimų kraštutiniausiems respublikonams (sasekmadieniu kovo 13 ir 20 dd. į Uetuvos Pasiuntinybę:
jvo sekėjams), kad jie neneig
Finansų rast. M. K GurinsLithuanian Legation,
kaitė perskaitė pikniko komi 2622—16th Street, Nortbwest, tų veikiančiųjų krašto įstaty
mų.
sijos sus-mo nutarimų.
Wasliington, D. C.

—— M........

“Gyvų rožių vainikėlį”. Sa
vybės (sočiai) vakarėlis kitų
R. Andreliūnui pavogė Che- kartų įvyks pas B. Valūnaitę
VISIŠKŲ BLAIVININKŲ pat gerai darbuojasi. Turėjo vroletų. Chicagiečiams gerai balandžio 3 d., 2 vai. popiet,
1 arbatėlę Kalėdų Dienų. Susi žinomam auksinių daiktų par Visos narės dalyvaukite ir at
SEIMAS
rinkimai įvyksta reguliariai. davėjui R. Andreliūnui (2650 siveskite savo drauges.
W. 63rd St.) kovo 11 d. pa Mes, jaunametės, didžiuoja
Seimas įvyko sekmadienį,'Atstovų 6.
kovo G dienų, 1932 m., NekalBuvo duotas pasiūlymas iš- vogė automobilį — Chevrolet. mės, turėdamos kun. Jonelį
to Vias. parap. auditorijoj.
rikti asmenjs važiuoti į ko'o- Andreliūnas vis dėlto tikisi dvasios vadovu, nes jis yra
labai geras patarėjas. Taip
Seimas prasidėjo 3 vai. p*>-’į nijas ir sužinoti, ar galima surasti.
X Onai Vilimienei, kontra pat džiaugiamės, turėdamos
j)iet. Apskr. pirm. kun. A. sutverti ten blaivininkų k uo
Kitas sus-mas nutarta šau
KANTONAS, kovo 16. —
li riška sukalbėjo maldų. Šri-j pas. Pasiūlymas priimtas ir ktoriaus Kazio Vilimo žmo- O. Ivinskaitę savo tarpe, nes
kti
viena
valanda
vėliau,
nes
VELYKINES ATVIRUTES Čia susprogdinta keturi kinų
pirmininku išrinktas P. I išrinkti šie asmenys: 1) P. nai, kovo 12 d. įvyko nelaime: ji labai daug dirba ir riipinaįvAs
Balnių
sekmadieni.
karo departamentui' priklausę
tVaičekauskas,1 sekretorė l. l’a- Vaičekauskas, 2) J. Klimas, ęidama laiptais į rūsį (skle-, si, kad mūsų jaunametės kiltų
A. Nausėdienė, pirm.
Bridgeport.
—
Gudų
krautu

namai (sandėliai). Buvo kilęs
3) .1. Rudienė, 4) G. Ružalie- pų) paslydo ir krisdama nnsi-' aukštyn.
keltytė.
V.
'Galnaitė,
rast.
vėj,
901
W.
33rd
Street,
gali
didelis gaisras. Autoritetai sa
laužė blanzdakaulj. Vilimienė 1
Silvija Statkaitė
Buvo perskaitytas anksty nė ir 5) O. Bartušienė.
ma
gauti
įvairių
velykinių
at

ko, kad tai komunistų darbas.
vesniojo seimo protokolas ir j Nutarta seimų šaukti ant yra Šv. Kryžiaus ligoninėje,'------------------ RED JOS ATSAKYMAI
virukų.
i IŠ SV. KAZ. AKAD. RĖMfivienbalsiai priimtas.
stiprių pagrindų ir kad visa- dr. S. Bielžio i priežiūroje.
Kovai prieš gazq kompani
X Marųuetteparkietis Ht.1
JV DR-JOS CENTRO
Kalliėjo kun. A. Briška, kaip da būtų ketvirtų Gavėnios še
Ten buvusiam. Tamstos ra
jų miesto advokatas Sexton’as
8,000 KOMUNISTŲ
POSĖDŽIO
lmių galima įsteigti visišku kmadienį su paskaitomis ir tt. ,Staniulis, “Draugo” konf.essinis apie šv. Kaz. Ak. * . rėm.
miesto tarybos 'reikalauja lėNUŽUDYTA
(pilnųjų) blaivininkų kuopas j Dvasios vadai raginami ira- tantas, pareiškė, kad cicerieskyriaus vakarienę Ciceroj ne
50,000 dolerių.
su
Posėdis įvyko vasario 21 d.,
kitose parapijose. Taip pat šyti mokyklos vaikučius į blai čiams jokiu būdu nepasiduos.
dėsime, nes įdėjom ankstyves
MEXTCO CITY,’ kovo 16.
paaiškino apie degtinės ken vininkų kuopas. Kun. Anas. Ypač nenori nusileisti Valan 1932, Šv. Kaz. Seserų Akade
ŠOKIŲ MOKYKLA
nį
kito
ko-r-to
aprašymų.
— Iš San Salvadoro respub
ksmingumų. ir blogas jos pa Valančius kalbėjo apie jauni- čiui. Bravo! Nepasiduok, Sta mijoje. Sus-mų atidarė pirm.
A. E. Nausėdienė; maldų at Ten buvusiam. Nepriklauso likos atvyko amerikietis. Jis
sekines. Kalbėjo kun. J. Ma-,mo blaivumų.
niulį!
mybės šventės (Dievo Apvz. pasakoja, kad komunistų suki Norėdami išmokti šokti
kalbėjo gerb. sesuo Rita.
čiulionis; įrodinėjo, kad būtų j Svečių dalyvavo apie 50.
X P-nia Jurgėlienė po sun
parapijoj) aprašymo nedėsi limai toj respublikoj numalši sų, foxtrot ir kitas šokius,
gera, jeigu jaunieji kunigai i‘ Krįnkta aps. valdyba: pir- kios operacijos Šv. Kryžiaus. Skyrių atstovės. 1 skyr. — me, nes apie tai jau buvo ranti dideliu kraujo praliejimu, kreipkitės adresu:
■
. v • gerai. m
. ; Šekienė,’ Laurinskaitė. Gaižauprisidėtų prie blaivybės kuo- j mjninkas kun. Ant. Briška, i-ligomneie
jaučiasi
TiW. MISEVIČIUTĖ
švta.
į Apie 8,000 komunistij nužudy
kimasi,
kad
greitai
pasveiks.
!
ska
"*2
Nausėdienė,
Ale.
pų praplatinimo.
sekretorius kun. L. Draugelis,
5209 So. Halsted Street
ta.
Pranešimai: t kuopa, Bri kasininkas F. Vaičekauskas. Ji taip pat yra globoja d-ro >«"«■»«, Gurinskaitė. 3 sk.:2-ras augštas iš fronto
IEŠKOMI
Biežio,
kuris
operaciją
padare
Sutkienė.
4
ak.
ghton Parke, gyvuoja gerai.
Seimas uždarytas apie 5 va
Tel. Yards 4554
B. RUTH’AS GAUS 75,000
.
... . • Jurioniiitė.
Pleknvičinfė ZiJurioniūtė,
Plekavičiūtė,
Daromi susirinkimai kas mė landų' popiet malda, kurių su- i. r dabar
sėkmingai jų gydo
1. Jankauskas Petras, gi
DOL. PER METUS
maitė,
Sucilienė.
5
sk.
:
Abronesį ir lankosi dvasios vadai. kalbėjo kun. A. Briška.
—
-----------męs Plungėje, Telšių apskri
maitė. 6 sk.: Pautienė Anužie
Atstovų* apie 10.
F. Vaičekauskas, seimo pirm
T0WN OF LAKE
ST. PETESRSBURG, Fla.,
nė,-Rudienė. 8 sk.: Gricienė, tyje.
2 kuopa, West Side, taip' I. Pakeltytė, seimo sekretorė.
T , .
ii
. Stockienė, Čereikienė, Kuzmau 2. Navalinskas Stasys, kilęs kovo 17. — Babe Ruth’as, ga
(Marųuette Jewelry & Radio)
,
skiene, Stockiūtė. 9 sk.: Rei- iš Širvintų valsčiaus, Ukmer rsus basebolininkas, pagaliau Pirkusieji
pas mus už $5 ar dau
bazarelis davė nemaža pelno.
. .
v ,.
•
kauskieųė, Vaišvilienė, Lukau- gės apskričio; tarnavo Ameri sutiko Yankee kuopoje dirbti giau bus dykai nufotografuoti.
ljabdanų 1 kuopa širdingai , .
.
... .
. .' ' . .
...
skiene. 10 sk..- Šliogerienė, Da- kos Jungtinių Valstybių ka- už 75,000 dolerių per metus. 2650 West 63 St., Chicago, III.
dekoia visiems, kūne atšilau- ....
~
Tel.
. _ .
- . ,
mkauskiene. Centro narė Vai
Hemloek 8380
ke ir parėmė bazarelp
• ir
j
cekauskiene; K. Fed. Chm. aParėmė bazarėli atsitanky_ Bytantienė
/
\
mu ir aukojo laimėjimui gerb.
...
T. A. D. P.ro-ducta,
, , .
.
.o,.
• .
r.
Ankstyvesnio sus-mo proto3133 So. Halsted St.,
kleb. kun. A. Skripka, M. Su- » >
i -a
, i. kolas perskaitytas ir priimtas,
Chicago, III.
cleikieno. B. ± ivaruniene, 1.
r-,7 .
_
Pirm. A. Nausėda
Gerbiamieji:
.
’ - ,.
.
Skyrių pranešimai. 1 skyr.
Darsa, J. Sukis, O. Vazmene.
,
.
+T .
1024 Center St.
AS vartojau jūsų vaistus Ir' esu pil
Wm. J. Kareiva
’ . .
_
.
.v. gavo 1 naujų narę. Vajaus vaTik šių savai
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
Savininkas
A.
Bagdonienė,
Launnavicie,
,
.
,
„
,
ri
,
Raši.
P.
Fabijonaitis
Gyvenimas man buvo memalonus.
tę šis gražus
D51 geriausios rųfiies
’
■
.
karas i bus kovo 13 d. Turėjo
Vartojau vlsollią daktarų vaistus,
ir patarnavimo, šau
2320 W. 23 PI.
nė, J. Lukošienė, O. Bučienė, bažnvMoje
.
Fpieze krėslas
bet nieko negelbėjo, aiuntė ant opekit.
P. Navickienė,’ V. Katauskie, sus-anai> gausingi.
. . VaTžd. Kun. F. Kudirka
su benčiuku ir
GREEN VAIjCEY
racjlos.
2o sk.
PRODUCTS
lempa, bus
nė, M. Martišienė, E. Gedvi- .
,
.
.
2334
S.
Oakley
Avė.
Kai vienas žmogus patarė T. A. D.
Olselis
šviežių kiauši
’
’
jaus vakariene su gražia provaistus pavartoti, tai pirkau vieną,
nių, sviesto ir sūrių.
duodama DY
lienė,’ B. Kalvaitė,’ M. Lauriu- grama įvyko
u vasario 28 d.
j
bonką. Tuoj pasijutau geriau. ISvar4644 SO. PAULINA STREET
AGITATORIAI.
KAI su pirki
| tojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai
Tel. Boulevard 1389
skaitė, P. Dirvinskaitė, Pešė3 sk.'vajau8 vakarien6 įvv.
sveika. Veliju visiems savo geriaumu šio naujos
' siems draugams vartoti T. A. D. me
liūnienė, A. Glioznienė, S. Stc- ko kov„ g d B(lv0 surangę9 J. Dimša
mados • g r adiciną.
panavifienė, B. Karėauskienė, kaujiokų loSin.ua, kurie gerai 3347 Aubum Avė.
žans ir galinAR ŽADI KRAUSTYTIS?
Su pagarba,
Kun. J. Mačiulioni.-,
B. Bartkienė, N. Salunienė, paVyfc0
<
Mrs. F. Zenavtek.
go
! 3919 W. 47th St.. Chicago, III.
2334 S. Oakley Avė
E. Rumšienė, J. Saudvitienė,
. ,
....
! Šitokių laiSkų mes turime Šimtus.
’ 4 sk. vajaus vakanene įvyZ. Gedvilas
1 T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
AMERICAN BOSCH RADIO
S. Zajauskienė,
S. Staulienė,’ ko
, vasario
• 28
oo d.
j n
J
Gavo ,1 naujų
7126 So. Rockwell Street
nių pagelbėjo, dabar tebegelbsti ir
12311 So. Emerald Avė. gelbės
J. Stugienė, J. Čepulienė. Lab- narę.
toliau.
Visa ką už kaip parodyta
Tel. Republic 5099
M. Šlikas
darių s,-gos 1 kuopa visiems
5 sk 8us mas buv0 |ataj
I
T. A. D. PRORI'CTS
’
3133 So. Halsted 8treet
10555 S State St.
Mes permufuojame pianus
aukotojams tana širdingų galingas. Vajaus vakarienė
|
CHICAGO. ILL.
forničiug ir kitokius dalykus.
_ Įvyko vasario 28 d.
Tai dar niekuomet negirdėtų progų įsigyti šį radio už
Labdare
g Rk. surengė kauliukų loMusų patarnavimas yra
pusę kainos ir gauti dykai, rakandų, kurios yra vertes
greitas, geras ir nebrangus.
Šimus Paulienės namuose; ge
be radio tos kainos.
5224%
W.
25th
STREET
BRIGHT0N PARK
rai pavyko. Rengia kitų kau
Mes pervežame daiktus iš '•
CICERO. ILL.
liukų lošimo vakarų Anužienės
Tai Nepaprastas Pair į kitus miestus.
Moterų Sų-gos 20 kp. jau- namuose.
i
Mes turime gerų ir dailių skrybė- ■
siulyjimas Nepa
I lių pagal vėliausios mados. Mes par- Į
namecių susirinkimas įvyko
g
vajaus vakarienė įvySpecialia 5 Dienų Namų
i duodame jas prieinama kaina po
prasta Proga!
i $1.88 vertės daug daugiau. 'furime ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Treatmentas su Žolėmis
kovo 8 d. Dvasios vadas kun.
vasario 21 d. Surengė kauI mažų ir extra stze. Geras ir didelis
I pasirinkimas.
Duodamas Dykai
Ši sensacinė vertybė per Jonelis malda atidarė susirin- jį^ų lošimus, kurie gerai pa
Šios
pastebėtinos
Žolių
Gyduolės
kinių.
.
vyko
.
tikrins kiekvienų, kad tik
Manage.rka kalba lietuviškai.
yra moksliška kombinacija goriausių
Namų Statymo Kontraktorl
I’eoples krautuvių didi pi
S. Statkaitė perskaitė pro9 gk gavo 7 naujas nares, Europoj, Amerikoj ir Rytų Indijoj
Statau įvairiausiu* namus prleln
rkimai ir pardavimai, o
surinktų žolių.
Tukstančidl, kurie
kaina
tokolų. F. Norbutaitė prane prįe vajaUs rengiasi.'
sunkiai sirgo, tapo Išgydyti per per
mažos prekybos vedimo iš
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ
33 metus. Motina Helena, 1721
šė apie siuvimo pamokas. Ki10 sk. vajaus vakarienė įvy eitus
laidos, gali tų padaryti ir
W. 47 st.. Chicago, III. pasiūlo Jums
Telefonas Hemloek 6884
5 dienų Namų Treatmentą, Nueikite
ta siuvimo pamoka įvyks H. ko vasario 28 d.
duoti savo rėmėjams tokį
pas Ją dėl šio bandomojo treatmento,
Tslef Republic <89«
Svažaitės namuose. Buvo kaiBeveik visi skyriai turės ka taipjau dėl nemokalnos egzamlnaclradio bargenų kokio negaJos,
kad
surasti
kokia
ištikrųjų
yra
Statome namus ir senus
lima rasti niekur kitur!
bama apie siuvimų — kų da- žnyčioje rinkliavų, užpirko šv. jūsų Ilga Ir kokių specialių žolių Gy
Todėl veikit tuojaus! fryti: ar siūti naujus daiktus, Mišias ir eis drauge prie šv. jluollų Jūsų ligai reikalinga. Atsineš priimame mainus Ųadarome
KONTRAKTORID8
kite š| apgrsinimą. 'Atdara Iki 8 v.
sigykite šį radio pusdykiai
visus legališkus popierius. To- GENKRALIS
ar baigti pradėtus darbus. Komunijos.
Statau namus kaip muro taip ir
vak. Nedėliomls iki 2 vai. po pietų.
arba už $67.50 ir
Jeigu Jus negalite ateiti asmeniškai, ikiame advokatiškus patari medžio nuo mažiausio iki didžiausio
Nutarta pabaigti pradėtus daApie Vakarinių Valstybių .rašykite
**<»« ori einam įaustos.
Motinai Helenai aprašydami
kiu gaukite šį gražų Friezo
rbus. Buvo pranešta, kad yra Liet. Kat. konferencijų prane- savo ligą. Ir Jj prisius jums gyduo mus dykai.
2452 WEST 69th STREET
les dykai. Pridėkite 10 e. apmokė
krėslų,. benčiuku /ir lempų
2608 W. 47 St.
reikalavimas dar sykį statyti Šimų darė B. Abromaitė.
jimui persiuntimo.
DYKAI/
Tel. Hemloek 2323
■iiwiniiiiMimniiiNnntii«tmMiiuiinNiiNiuiuiiuiiiiiiittnMiniiuiiiiiini'«iinuą
Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais ir ne dėlioję nuo 10 vai. ryto
’ iki 4 vai. po pietų.
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS

C H 1 C AG O J E

„ t

jjio

t

/

\

' R. ANDRELIŪNAS'

LABDARiy CENTRO"
,

LAIŠKAS

VALDYBA

A. ALEŠAUSAAS & SON

$67.50

MOliNA HELENA TUKS-

MODERN MILLINERY

TANČIUS IŠGYDO SU
ŽOLĖMIS

M. ZIZAS

D. GRICIUS

LIETUVY, AMERIKOS RIUETI

f-

4477-83 ARCHER AVE eoa RICMMONO ST

»3« - 40 W

IT.

g MA«.eWOOO

AVB

4177-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63 St.

TEL. LAFAYETTE 3171

HEMLOCK 8400

CHICAGO, 1LL.

k

Atėjus balandžio 12 d., balsuok ui lietuvi
JULIŲ J. LINK. Respublikoną, J 11-to W»rdo
Oommittemanua ir Illtnotg valstijos Sekretorius
(Secretary of State).

V

5

,

t

Julius J. Link yra Amerikoje gimęs Ir augęs lietuvis, gerai vartoja lietuvių ir anglų kal
bas. myli savo tautą ir trokšta Jai rerovėa JĮ
remia suvtrš 80 Respublikonų kliubų ir daugelis
lietuvių bei svetimtaučių organliacijiu ir darbo
unijų.

i.
Išrinkdami J| | šias vietas, mes sustiprinsi
me savo tautą. Amerikos politikoje Ir pasitarnau
sime savo brangiai tėvynei—Lietuvai.

A. F. CZESNA’S BATHS i
IR ELEKTROS TREATMENTAI

ŠVEDIŠKI MANKšmNTMAI IR ELEKTROS MASAŽAS
Treatmental visokių ligų, reuynatlsmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
t

KAMBARIAI DEL FERGULEJIMO
Moterų skyrius atdara* Utarninkats nuo 8 Iki 12 vai. nakties

1657 W. 4Sth Street
Kampas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
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JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIUS

6504 S. WASIITENAW AVĖ.
lapos Tatef
Namlook lt«7

Namų Telsf
Republic 8«8* .

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng ListuvU
KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 W1ST 69th STREET

