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Prūsijos vyriausybė kovoja prieš fašistus
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SUSEKTAS FAŠISTU SĄMOKSLAS
PAGROBTI KRAŠTO VALDŽIA

A

AUSTRIJA ŠAUKIASI LIE- Šiomis dienomis apsilankęs anTUVOS PAGALBOS
Jstolis aprašė netik kai kuriuos

eilinius ūkininkus, bet ir virAustrijos kancleris įteikė šaitį p. Gudavičių (ypatingai
Lietuvos, Vokietijos, Anglijos) tautos atstovų) ir atsargos puir Prancūzijos pasiuntiniams lkinink^ p. Gedgaudų,
raštus, kuriuose nusiskundžia
—------------sunkia Austrijos ūkio būtimi ŠARVUOTO TRAUKINIO
J. VALSTYBES TURI VALSTYBIŲ
ir prašo minėtų valstybių pa
KLAIPĖDOJ NĖRA
NUSIGINKLAVIMO PLANĄ
galbos.
VIENGUNGIUS NORI
Vokiečių radio paleista ži
TAI POLITIŠKA KLASTA
SUKILIMO SULAIKYMUI
SUVARŽYTI
nia apie šarvuoto traukinio at
vykimų į Klaipėdą yra be jo
BERLYNAS, kovo 18. — MUNICHAS, Bavarija, ko
Viengungių mokesčio inicia kio pamato. Techniniam sto.
Fašistų sukilimo sulaikymui vo 18. — Vokiečių fašistų pa
torius ir rezoliucijos autorius, viui patikrinti, šarvuotas trau
rtijos
vadas
Hitler
’
is
ir
kiti
Vokietijos prezidentas HindeKauno miesto savivaldybės me kinys kartas nuo karto lei
nburgas vakar- paskelbė dek partijos viršininkai sako, kad
dicinos sk. sekretorius J. Ste džiamas atlikti tam tikrų pra- |
retų, kad visam krašte įveda Prūsijos vyriausybės “reidai’'*
ponaitis apie šį projektų info-1 važiaivimų. Paskutiniu laiku
mos politinės ]>aliaubos nuo prieš fašistus yra ne kas kitas,
rmuoja.
tas traukinys ir atliko tokį ei
Amerikoj gimusių japonų vaikų japoniš is žaidimas San Pedro mieste, Cal. Ten yra ne
kovo 20 d. ligi balandžio 3 d. kaip tik politiškoji vyriausy
Motinoms ir vaikams globo linį pravažiavimų, kurį jau an
Uždrausti atviram ore poli bės klasta, kad užtikrinti sau maža japonų žuvininkų kolonija.
ti org. s-ga šio projekto dar- ksčiau turėjo atlikti ir dabar
tiniai susirinkimai, demonstra laimėjimų būsimuose prezide VYSKUPO KŪNAS PALAI
bams paskyrė 1,000 litų. BetĮyra įau į§ jo sugrįžęs savo
TRYS SUŽEISTA
cijos, prakalbos ir politiniai nto rinkimuose.
DOTAS KRAŠTO ŠVEN- |
į Prancūzijų, Angliju arba I- nuolatinę stovėjimo vietų,
atsiliepimai.
aukštų
talijų
savo narį, kad susipa-j
Prūsijos vyriausybė, sako
TOVEJE
Žemutinio keturių
fašistai, tuo būdu nori įbau
namų buto virtuvėje ištiko žintų su ten veikiančiais tos NUMATOMA DAUGIAU
CHICAflOS
BIURO

PRŪSUOS VYRIAUSYBE ginti gyventojus, kad jie fašisrūšies įstatymais, nesiųs. Su\VASHINGTON, kovo 17.1
smarkus sprogimas.
MOKESČIŲ
PRIEŠ FAŠISTUS
KRATIJA
tų pabūgtų ir už jų kandidatų — Mirusio Amerikos katalikų
Sužeista Mrs. Clara Sęferei- ^pažinti su veikiančiais viennebalsuotų.
universiteto rektoriaus emeri- >
ber, (53 m. amž., jos sesuo Mrs.. gungių mokesčių įstatymais WASHINGTON, kova 17. —
BERLYNAS, kovo 17. —
Chicagos
|ldermonų
tarybos
Matilda Van Dusen, 67 m. užteks paprašyti ir užsienis a- Kongresas dar neapsidirbo su
fž?
to vyskupo Shahan’o kūnas
Prūsijos vyrmwyM> pakėlė ko
palaidotas krašto šventovės— finansinio komiteto pirminiu ariž. it vienas 57 m. amž pie tai maloniai suteiks žinių, Sumanymu šiemet didinti kra
SUKILO KINAI MANDvų prieš fašistų {(tautiškųjų
Nekalto Prasidėjimo bažnv kas akiermonas Richert’as pa- vyras, kuriam kambarys bu- Aš manau, kad formaliai per- što mokesčius. Dabar praneša
ŽIŪRIJOJ
socialistų) partijų.
! reiškia, kad pastaraisiais ke- vo išnuomotas.
čios kriptoje.
siskyrusieji airba turį separa- ma, kad padidintų mokesčių
Visoj Prūsijoj fašistij orga-'i ŠANGHAJUS, kovo 18. Gedulingose pamaldose da- leriais metais Chica»°j Mur°- Kilusį gaisrų ugniagesiai cijas ir neišlaikų vaikų, turi nepakaks. Vyriausybė turės
nizacijos būklėse daromos kra Žiniomis iš Mukdeno ir To lyvavo ir apaštališkas delega-jkrat,Ja laha?
Šimtai greitai užgesino.
būti prilyginami viengungia- užtraukti naujas paskolas, o
los. Praėjus Karaliaofiunii.r j Wjo, Mndžiflrijoj kilo revoli„. , Jo Eks(. arkivv8k
p ir tūkstančiai darbininkų be Sprogimo priežastis kol kas ms. Taip pat būtų labai svei- ateinančiais metais dar dau
baigus Koelne miestu visam cija. Gyventojai organizuoja- Fumasoni-Biondi’s.
jokio reikalo miesto lėšomis neišaiškinta. Gal sprogo koki ka, jei būtų pirmoj eilėj atlei- giau didinti mokesčius.
krašte policija stropiai veikia si prieš naujų valdžių. Apie
išlaikomi. Šiandieninė majoro nors chemikalai.
stos iš tarnybos tos ponios, kuKrašto vyriausybės išlaidų
prieš fašistus.
Cermak’o administracija deda
100,(XX) kinų žygiuoja Mukde
------------- --rių vyrai uždirba minimus sumažinimui senatorius Lewis
KOMUNISTAI NEPA
Fašistų raštinėse rasti viso no link, kur japonų kariuome
pastangas biurokratijų suma APSKRITIS APELIUOJA 1,000 lt. mėn. Tokių ponių yra
VERGS Kinu
pataria panaikinti vidaus rei
kį raštai konfiskuojami ir ga nė paruošta miestų ir apylin
žinti. Tai nelengvas darbas
Prieš teisėjo Williams’o nu- nedaug, bet jos savo tarnyba kalų departamentų.
benami į policijos nuovadas. kes ginti.
paleisti darbininkus, kurie
LOS
ANGELES,
Cal.
.
.
,
•
•
sprendimų, kad 1930 metų mo- nervuoja kitus. Dabar daug y—!
Kratos daromos paskelbus
Pietų-vakarų link nuo Har- Čia viešintis Pekino (Kinijoj) ,miesd° tarnybon isigavę pe kesčiai yra neteisėti, apskri- ra inteligentų, kurie neturėdaREIKIA LAUKTI SVAR
įsakymų iš vidaus reikalų mi
bino kinai revolincijoninkai u- katalikų universiteto preziden- j
tis
apeliuoja
į
vyriausiųjį
vaimi
darbo
gali
virsti
nepageiBIŲ ĮVYKIŲ
nisterijos.
žėmė vienų miestų. Jie turi ku- tas kun. dr. O’Toole pareiš
dalijamais
elementais.
stybės teismų.
Ši ministerija skelbia,, kad
lkosvaidžius ir lauko artileri- kia, kad komunistai nepavergs! UŽ ATLYGINIMO MA
Kokioj formoj tas mokestis ŠANGHAJUS, kovo 17. —
vyriausybė patyrė apie fašis
ŽINIMĄ
.14kinų, kadangi kinų šeimose gy
Šalia Baltimore & Ohio ge bus imamas, dar nežinia. Yra Dvi japonų kareivių divizijos
tų sumoksiu žygiuoti į Berly
vuoja labai stiprūs ryšiai. Tuo
ležinkelio, Chicago Heights ra- keletas variacijų, pav.: imti apleidžia Šanghajų. Vyriau
nu ir kitus didžiuosius mies
Naujai suorganizuotas koanjtadytas j Tiacheta.
AMERIKOS NUSIGINKLA- tarpu komunistai dirba už tų
nuo visų vienodai, atsižvel sias vadas gen. Širikawa su
tus ir paimti valdžių į savo
mitetas
vesti
kampanijų
už
VIMO PLANAS
ryšių suardymų.
giant į turtingumų, prijun kareiviais atsisveikindamas po
rankas.
miesto išlaidų mažinimų išvy- VOKIETIJA SUMAŽINO
gi ant prie kitų mokesčių ir reiškė, kad jie lavintųsi ir bū
Fašistų žygiavimui buvo ski ŽENEVA, kovo 18 _ j
'■ sto f savo veikimų. Komiteto
PRANCIŠKONAJ MINI
IŠLAIDAS
pan.
tų pasirengę į naujus įvykius,
rtas praėjusia sekmadienis, Vftktybil? atstovybė nusigink.
pirmininkas Sargent’as sako,
SUKAKTUVES
numatomus kaip namie, taip
Lietuvoje
per
10
metų
be
prezi ento rin imu ienų, ne- javjmo konferencijoje pagamikad pirmiausia reikalinga su BERLYNAS, kovo 17. —4
reikalo mirė iki 1 metų 70,000 užsieny.
va komunistų malšinimui. Bu-!
no amerikoniškų nusiginklaviPRAHA, kovo 17. — Ceki- mažinti miesto tarnautojams Paskelbta, kad krašto vyriau- kū(jii<ių. Pinigiškai apskaičius,
vo sudaryti planai fašistų tra- Į
mui planų ir pasiuntė į \\ a- jos pranciškonai šiemet mini atlyginimų nors ligi 20 nuo sybė sumažino išlaidas per 3 tur£jome ne vienų milijonų IiSKOLOS NEBUS MAnsportui ir fašistų “armijos”]
vr
, shingtonų, kad vyriausybė jį 700 metų sukaktuves kaip jie šimčių. Privatinėse įstaigose metm apie vien, bilijoną do- tl) gryn)) pinigl, nnogtoli, Ma.į
ŽINAMOS
mobd'zacijai. Bet Berijo Imk patTirtinlų.
Siam(. kraStft dart)uojttsi.
tas senai padaryta.
lerių.
žiausias Lietuvoje mirštančių
žygiavimas atidėtas. Matyt, ne | Amerikos atstovybė savo pla
______
•
kūdikių nuošimtis yra žydu WASHINGTON, kovo 18.
buvo perdem pasirnoSta, o gal . 1)e nustat„ kiekvienai didžia
10 ŽUVO, 22 SUŽEISTA
PROHIBICIIA IR PIKTA
ŽUVO MECHANIKAS
Krašto vyriausybės šalinintautybės. Mes lietuviai taip
susidurta su kitomis kliūtimis. [ jaj valBtyhei kar(.ivjl)
DARYBĖS
pat
turime
kovoti
su
kūdikių
kai
vakar kongrese užgynė kaTOKIJO, kovo 17. — Futaaip. žinoma, praėjusį sek-, q apje Vokietija pažymima,
Albrecht lVelding Co. kie
madieni rinkimuose fašistų pa kad
go kasykloje,. Nagasaki prefe mirtingumu ir daiugiau rūpin- lbas, kad būk vyriausybė yra
jos kariuomenės stovis yNFAV YORK, kovo 17. — me, 2632 W. 26 gat., mechani
rtijos vadas Hitler’is gavo II I
*
a. , <
ktūroje, ištiko sprogimas. 10 tis savo tautiečių sveikata, pasiryžusi mažinti karo sko,
arr. , ,
ra sutartimis sutvarkytas.
Buvusia Vokietijai ambasado kas McDonald’as su acetyleno
milijonų balsų, o Hiųdenbur-'
darbininkų žuvo ir 22 sužeis Šiame reikale daug galės pa- laa Anglijai.
rius Oerard’as čia kalbėda liepsna vienam gazolino kubi
gas — 18 milijonų.
ta.
dėti nuo viengungių surinktie
LENKIJOJ STREIKAS
mas pareiškė, kad probibicija le mėgino pramušti skylę. Ku
ji pinigai. Visuomenė šiam pro KONSTITUCINI PRIEDĄ
šiame krašte sukūrė nemato bilo dugne butą gazolino, kurs
PAGROBĖJAS NU
jektui pritaria ir reiškia didePATVIRTINO
VARŠUVA, kovo 18. - Vi- mų piktadarybių dominijų. Ši sprogo ir mechanikų primušė.
BAUSTAS
R IO PASIRUOŠIMUS
!goj Lenkyoj paskelbtas vi šuolį
susidomėjimų.
Tuo
reikalu
galinga valstybė yra stipriai Jis mirė.
•TACKSON, Miss., kovo 17.
WARREN, O., kovo 17. — bus vedami platūs debatai, ka
PARYŽIUS, kovo 17. —Įtinąs darbininkų streikas. Tai j organizuota. Ji turi savo emi
Prancūzų konservatorių laikra protestas prieš seimų, kurs sarus ir ambasadorius.
11-os metų berniuko De Jute lbėtasi su visuomenės veikė — Mississippi įstatymų leidi
PASPRUKO BE NIEKO
mo rūmai patvirtino kongreso
vienų pagrobėjų D. Hargra- jomis ir veikėjais ir t.t
štiš “Le Matin” skelbia, kad prezidentui pripažino diktatopravestų konstitucijai “raišo
prieš prezidento rinkimus Vo- riškas teises. Riaušėse keletas 9 KOMUNISTAI PALEISTI Du plėšikai užpuolė Papanek ves’ų teismas nubaudė ligi gy
sios anties” priedų.
APRAŠE DAUG ŪKI
kietijoje vokiečių fašistų va- darbininkų žuvo.
DANVILLE, III., kovo 17.'-Kovac State bankų, 886 Mil vos galvos kalėti.
NINKŲ
das Hitler’is pasakė, kad jei
-------------------; — Teisėjas Stelly paleido iŠ 1 waukee avė. Vienas banko taORO STOVIS
jis nebus išrinktas prezidentu, HAVANA, Kuba, kovo 17. kalėjimo 9 komunistus, kurie rnautojas suspėjo užminti ant DŲBLINAS, kovo 17. —
Eržvilkas. Čia nors ir pasifašistai jėgomis užims valdžių, i — Pagrobtas lakūno Lindbe- andai dalyvavo bedarbių de- alarmo. Nugirdę priešaky ban- Prezidentas de Valera praneCHICAGO IR APYLINIr tam tikslui buvo perdėm [rgh’o kūdikis šioje saloje stro monstracijoje. Keturi kiti ne- ko skambėjimų plėšikai be nie- šė, kad jis darbuosis už Airi- turį ūkininkai gyvena, bet via KliiS. — Numatoma saulėta
ruoštasi.
piai ieškomas.
jos sujungimų.
dėlto ir jnos palietė krizis. diena; Įdek šalčiau.
paleidžiami.
ko dūmė gatvėn ir pabėgo.
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“DRAUGAS”

.

Išeina, kasdien, išskyrus sekmadienius

Ne tik nedraudė mums Kak Universitetą
steigti, bet tą sumanymą pagyrė ir skatino
mus jį vykdyti, iš savo pusės žadėdamas jani
visokeriopą paramą.”

Penktadienis, kovo 18, 1932

TAUTININKAI MASONŲ ĮRANKIAI

GYVENIMAS “GOJUJE”

Ką pasakoja patekęs iš So-f tokią kalinių nemačiau. Maida ir jų veikėjai bando per nku laukti. Tautininkai, kaip vietą Rusijos Utenon Čeko-! tino mus koše, keista sriuba ir
1300 gramais duonos. Iš kali
Vadinasi, apie Vatikano pritarimą jokio akis įtikinti visuomenę, kad ir bolševikai, turi savo piati- slovakuos pilietis.
abejojimo nelieka. Keikia tik katalikams su- Lietuvos valdžios spaudimas letkas nusistatyme ir nuolai “Savo tėvynėje tarnavau jū įųų pasakojimą ir savo pūtyBendradarbiams ir korespondentams raštų negrųttn*. jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiamg tam brusti ir ko greičiausiai savo universitetą
kitų partijų ar politikierių — dų katalikams, manau, neda reiviu. Laivas, kuriame aš ta- rimą sužinojau darbininką
tikslui pašto ženklų.
Lietuvoje įsteigti. Tam sumanymui neturėtų tai valymas nuo apsireiškusių rys, bijodami, kad kaip jie rnavau, tapo bedarbiu. Drau svajojamą roją ir dabar grį
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
priešintis nė vyriausybė, nes toks universi fenomenų, kenkiančių lietuvy patys mėgsta sakyti, vyriau- ■ go, Rusijos bolševikiško rojaus žęs dėsiu pastangas nušviesti
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
garbintojo, prikalbėtas, kad tikrovę apie bolševizmą svajo
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tetai tai tikra tautos ir valstybės tvirtovė. bei ir tautinei gyvybei. Todėl, sybė prestižo nenustotų. Min
Kas Lietuvai linki geros ateities, tas be jokio sako jie, tesi vai o jie patys, te- tis steigti katalikams savo u- Rusijoj su mano techniškais jautiems draugams.
vai. po piet
gabumais galėsiu darbo gau Keleto aukštų name, Lenin
abejojimo dėsis prie Katalikiškojo Universi- sitvarko kaip jiems tinkamu;
niversitetą turi savo pasiseti, gerai uždirbti ir karjerą grade, kuriame gyvena kcliosteto įsteigimo darbo. Nors mes, amerikiečiai, j ko mums
Ro krjdtStall. kinų. Visi tam sumanymui'^;.*"
“^"įpin,
uzsienio dešimtys šeimų (vienam kain“D R A U G A S”
ir savų reikalų daug turime, bet vis dėlto ir u Jeį a tiesų t .
<at
pritaria. Žinoma, reikia daug pasą, prieš kelis mėnesius, per | bary po 3—4. įr daugiau šeimūsų tarpe atsirado žmonių, kurie gausiai
Ra. Ru)
sąlygų ir daug kliūčių perga Vokietiją ir Latviją drauge su ’ mynos), randasi viena virtu
lITHUANIAN DAILY FRIEND
Katalikiško Universiteto steigimo darbą pa- tūrįnis
ir grynai religinis lėti. Manau, kad" tautininkai
Publisbed Daily, Escept Sunday.
juo atsidūriau svajojamo ro- vė, kuri visus aprūpina “rorėmė. Tokių geradarių atsiras ir daugiau.
%
darbas
sekiojamas
ir
trukdo(
dary
s
kliūčių
tam
universiteSUBSCRIPTIONS: Oną Tear — *0.00. 8iz Months
jaus parubežy.
jaus” maistu. O koks-dfrkiam
— *2.50. Tbree Months — *2.00. One Month — 76c.
mas,tai mes, kaipo katalikai tui: gali neleisti aukų rinkli,
Vos įžengus Sovietų žemėn name gyvenimas
Europa — One Tear — *7.00. Sis Months — *4.00.
MIRĖ JONAS ŽILIUS
ir tautiečiai, turime* biaurėtis gali teisių neduoti. Bet ir mus sutiko į mus atstatytais
Copy — .9(0.
' '
Petiletka vargo sukaustytą
Advertislnc in “DRAUGAS” brlngs best reaalta.
ir už persekiojamus užstoti, toms kliūtims pergalėti atsi durtuvais mongolų rasės rusų
Advertisina rates on application.
pilietį
beviltiškai smaugia. Pe
Lietuvos spauda praneša, kad' Klaipėdo ypač katalikų akciją ginti.
ras
didesnė
energija,
negu
pa

kareiviai.
Apžiūrėję
ar
netu‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago je mirė Jonas Žilius, buvusis Klaipėdos gu
tiletka praktikoje reiškia: per
Tada ne politika, ne valdžia čios kliūtys. Tautininkų pri.eš- ’ rime ginklų ir patikrinę doku
5 metus visapusiškai iščiulpti
bernatorius.
mums apeina, bet tikėjimo ir katalikišką akciją reikia ma- mentus neradę Vizą (nežinojau
pilietį, kad parodytų užsieniui
Jonas Žilius (Žilinskas) ilgai yra gyve jo veikimo utžlaikymas. Todėl
DIENOS KLAUSIMAI
Į
tyti ir “Saulės” gimnazijų kad be užsienio paso reikalin
savo pramonę.
nęs Amerikoje. Jis Amerikos lietuvių visuo
nerašau apie valdžios formą, uždaryme: Utenoje, Plungėje, ga ir vizos) už neleistiną per j Jeigu atvažiuoja užsienietis,
menei buvo gerai žinomas. Velionis yra ilgai
jos teisėtumą, seimą, bet jos Jurbarke, Žagarėje. Negana rubežių peržengimą areštavo
VATIKANAS IR KATALIKŲ UNI
tai komisarai rodo specialiai
dirbęs Susivienijimui pirmomis jo gyvavimo pragaištingą nusistatymą bei
to,
teisėtai
įsigytą
nejųdomąir
padėjo
Leningrado,
o
vėliau
VERSITETAS
užsieniečių apžiūrėjimui pasta
dienomis dar prieš skilimą ir redagavęs jo
veikimą prie mūsų .brolius ka jį turtą Jurbarke žemės 40 ha Ostrovo kalėjiman, kuriuose ir! tytas paVyZdines įstaigas, o tiorganą “Tėvynę.” Gana daug yra rašęs. Po
įkrovė lieka jam neprieinama.
Lietuvos katalikai stengiasi įsteigti Ka savo raštais daugiausia pasirašydavo J. Jo- talikus. Jos veikimas, cenzū ir kelis mūrinius namus ir tu iškalėjau 4 mėnesius.
ra,
trukdymas,
persekiojimas,
rint nuosevybės aktą. tautinintalikiškąjį Universitetą, Šiam darbui prita nylos vardu. Didžiojo Karo metu organizavo
Į klausimus, ko atėjom, aš į Su manim kalėjo vienas Es.
areštai
aiškiai
kalba
apie
Lie1
kai nusavino. “Saulė” dabar sakiau teisybę, kad atėjau da- j ti jos komunist., kuris savo tėriu Lietuvos Episkopatas, nes Bažnyčios Ka Lietuvos Žemės Banką, kuris, deja, nematė
...
.
tuvos viršūnių masoniškus ti- teturi tik Švėkšnoje gimnazi rbo ieškoti ir užtai buvau pa- j vvnėje kalėjo už bolševizmą
noną Kodeksas sako: “Jei viešieji mokslo “saulės šviesos„” dėl
neatsargaus, surinkto)
* ,
,r - . . : , .
.
Universitetai nėra persisunkę katalikiškuoju kapitalo investavimo rusų rubliais ir vokie kslus. Prieš faktus neargumen- ją. (Lietuviai abejos amerikie-1 vadintas špionu, o draugas pa- ir, pabėgęs svajotai) rojun, kačiai aukoti, jei šią nusavins), j sįsakes esąs komunistas išgir-'lį rusu kalėjimuose. Jis pramokslu ir dvasia, tai pageidaujama, kad tau čių markėmis. Tuo būdu nemaža amerikiečių duojama.
toje arba šalyje būtų įkurtąs Katalikiškasis pinigų žuvo. 1920 m. velionis buvo paskir Liet. tautininkai, jeigu gi Šėduvoje progimnaziją ir Kau do: “Jeigu tu komunistas, tai i sėsi bolševikų, .kad jį išleistą
ne mergaičių mokytojų semi- kodėl nekurstai komunizmo sa iš kalėjimo ir duotų jam darUniversitetas” (Can. 1379 paragr. 2).
tas nariu Lietuvos Finansinės Misijos Ame riasi, kad nekovoja prieš kaTačiau tautinuucų partijos žmionės šiam rikon, kuri išleido Lietuvos bonus. Taip pat telikus, tai prasilenkia su tie-i *‘arlJ*- Bet nrfl«wn katalikai vo tėvynėje, o eini kur tavęs bo, kad galėtą aprūpinti Es
rijoje badaujančią šeimą —
, neprašo, — tu irgi šniopas
kilniam sumanymui netik kad nepritaria, bet yra buvęs Lietuvių Ekzekutyvio Komiteto sa. Katalikai varė kultūrinį 1Jas tHrSs- Pri<! “S“**1“”
jąni griežtai priešinasi. “L. Aidas”, tauti nariu Vašingtone, kuris rūpinosi Lietuvos darinį dėka aukštajai mokyk- |kyto» Seminarijos Kaune rei- Po tardymo mus išskyrė ir ne juk jis esąs bolševikas, bet jo
lai — teologijos-filosofijos fa-'kia Pradžlos .mokyklą turėti, žinia ar jis dar gyvas ir, abe- nepaleido,
ninkų ir valdžios organas piktų žodžių yra nepriklausomybės reikalais.
kulteto profesūrai ir studen-ikad “ominai-istai turėtų joje, joju, ar patenkintas bolševizparašęs prieš Katalikiškojo Universiteto stei
Rusų tautos komisarų ma
Reikia priminti, kad Jonas Žilius antro tanis ateitininkams. Tų fakui- praktlkos' Švietim0 ministeri- mu.
gimą. Tas laikraštis yra mėginęs klaidinti sa
žai teko matyti: visi matyti —
je savo amžiaus pusėje buvo žymiai sumateja
atsisakė
duoti
lėšas
mok
y- j Keturių mėnesių laikotarpy žydai ir vokiečiai. Karininkai,
vo skaitytojus ta prasme, kad Vatikanas
rialėjęs. Jis savo gyvenimą pakreipė beveik tetą tautininkai taip apkarpė, tojams apmokėti, nors tuos bolševikijoje palikau pusę sa
neduosiąs savo pritarimo šiam kilniam Lie
daugumoje, vokiečiai, jaučiasi
išimtinai į ekonomiškus dalykus ir dėl to nu kad jis egzistuoti ir siekti tik mokytojus ji pati tvirtina.
vo gyvenimo.
tuvos katalikų žygiui.
laisvai, maitinasi gerai, o su
klydo nuo to darbo, kuriam jaunystėje buvo slo negali. Tautininkai tuo bū Prieš ateitininkus pradėta
džiflvę rusų kareiviai — juo
Kalėjimuose
teko
susitikti
du sulaužė katalikų frontą.
Bet, sugrįžęs iš Romos J. E. vyskupas pašauktas ir prisiekęs.
tikrą
krucijatą
varyti.
Tas
at

su varginamais šventikais, ad da duona.
Jei nebus katalikiškosios in
J. Staugaitis, dienraštyje “Ryte” praneša:
-j
eitininkų
naikinimas
prasidė

Rusų piliečiai taip suspauvokatais, daktarais ir kitų pro
teligentijos, tai nubus ir kata
“Vatikano Kurija, kaip žinome, yra pa
PASTABELES
jo
nuo
moksleivių
ateitininku
fesijų žmonėmis, taip pat irjsti ir persekiojami, kad negali
likiškos akcijos. O iš kur tie
skirstyta Kongregacijomis, lyg valstybės val
organizacijos
uždarymo.
Visi
ūkininkais, kurie kalinami kai-i būti ir kalinis apie išsivadavi
džia ministerijomis. Kiekvienai reikalų rū i V. Cousin sako: “Jėga turi tarnauti tei inteligentai katalikai imsis,
studentai
ateitininkai
tą
liūd-Įj
M) politiniai nusikaltėliai. Ki-įmo organizaviinąsi
šiai Šv. Tėvas turi tam tikrą Kongregaciją. sei, bet ne teisė jėgai.” Tačiau kitaip mano jei nebus kat. aukštos mokslo
ną faktą mini, savo ženklelius
j Kratos metu iš manęs atė
Be kitų, yra ir Šv. Seminarijų ir Universi diktatoriai ir, bendrai, didžiųjų valstybių jista^Sos- Studentai ateitininministerijos
įsakymu
išvaryta
gedulu apdengę nešiodami.
mė mano laikrodį ir sidabrinį
tetų Kongregacija.” Vyskupai, nuvykęs Ro valdovai. Dėl to ir Tautų Sąjungai nesisekalka* yra tok*e ioealistai, kad Nuostabu, pas tuos jaunuolius )iš Šiaulių, a Raseinių, Utenos
portsigarą, kurių paleisdami
mon, turi apsilankyti įvairiose Kongregacijo vykdyti taiką pasaulyje dėl to, kad ji ne vyriausybei laikinai pratęsus ateitininkus moksleivius, už-i veiklesni ateitininkai. Buvo
nebegrąžino. Man tie daiktai
teol. filosofijos fakulteto ap
se ir ten atlikti tam tikrus reikalus.
teisei, o jėgai pataikauja.
draudus jiems veikti, tiek at-įdepta iš Lazdijų pašalinti, pa brangūs ir grįždamas tėvynėn
karpymo vykdymą iki Kalėdų
Rašančiam šiuos žodžius vasario mėli.
sirodo drąsos ir entuziazmo, sitenkinta tik iš elgesio sum&r Berlyne užeisiu Sovietų kon—
su
maža
išimtimi
visi
kaip
6—12 dienomis teko būti Romoje ir apsilan
Vadinamieji “tautininkai-fašistukai” taip
kad kuopos kaikur savo skai-j žirnis laipsnį. Užtat Lazdijų sulatan pareikšdamas jų vai
kyti pas Jo Eminenciją Kardinolą Bisletti. “gudriai” SLA. politiką veda, kad tiesiog vienas tą fakultetą uoliai lan- čium net padvigubėjo ir atei- gimnazijos pedagogų taryba dzips apiplėšimą, prašysiu,
Dar negauta jsinių koki
Seminarijų ir Universitetų Kongregacijos vy stumte stumia šią organizaciją į socialistų
bus
rezultatai
Šv. Tėvo atsto liniukų organui “Ateities” iri«av0 pipirų' Tik tokiu hW"(k«' konsulatas man juos išrūriausiąjį viršininką. Su juo, žinoma, teko rankas.
. ir i» k*tU gimnazijų išvarinės!pintų.
vo pasitarimų su švietimo mi
/. ____________
kalbėtis ir dėl Lietuvos Katalikų Universi
; . .
.
iP° keletą ateitininkų pavyz-j Išvargę rusų piliečiai laukia
teto. Paaiškėjo, kad J. Em. Kardinolui mū
Buvusis bolševikų “tėtušis” Pruseika— nisterija Tas fakultetas pa-, žymiai padaugėjo. Sumanyta lūžiui, Tuos didvyrius ideaiis-1 jų išvadavimo, — baigia eidasų naujojo Universiteto klausimas jau buvo Vabalas dabar tapo lietuvių bolševikų; šlamš gal sudarytą su Šv. Sostu kon-Į ateitininkams “ragus nulauž-' įus> įg gimnazijų išvarytus,! mąs važiuoti Olois’as Groesžinomas. Kardinolas juo laibai įdomaujasi. tų—dienraščių giltine.
įkordatą turi veikti kaip vei- ti”. Prieš Kalėdas švietimo
(Bus daugiau)
sel’is iš Prabos,

PRENUMERATOS KAINA: Metams <— **.00. Pusel Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei MeAų — *4-00. Kopija .08o.

Amerikos tautininkų spau kęs. Sėkmingo susitarimo su
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KOPLYTĖLĖS PASLAPTIS

ir pati koplytėlė viduj papuošta ir padai-,
linta.
Tačiau prasidėjo kalinis, kad Roply- Į
(Tęsinys)
tėlėj
vaidinasi. Tos kalbos augo, plėtėsi, į
Koplytėlės ir kapinių praeitį žmonės
mažai težinojo. Buvo pasakojama tik, kad buvo įvairiai gražinamos, pridedamos,
ją pastatęs kažkoks ponas, atsidėkodamas taip kad galų gale niekas negalėjo pasa
Dievui už išgijimą. Ponas turėjęs daug kyti, kas jose yra tiesa, o kas prasima
mokytų ir gabių baudžiauninkų, kuriems nymas. Viskas baigėsi tuo, kad žmonės
buvo įsakęs koplytėlę papuošti. Stovėju net dieną iš tolo pradėjo lenktis kapinių,
sios aukure statulos, kaip manoma, buvę nekalbant jau apie naktį. Kalbos pasiekė
tų baudžiauninkų dailininkų darbas. Dar kleboną, kurs, žmonėms nuraminti, į>ats
buvo pasakojama, kad parapijos bažny ryžosi dalyką ištirti. Tad klebonas ir nik
čios senuose raštuose esanti koplytėlės tarė, kartu su zakristijonu, praleisti arti
pastatymo istorija. Tačiau niekam tuo ne miausią pilnaties naktf koplytėlėj, pažiū
sidomint, niekas parapijos bažnyčios raš rėti, kas ten iš tikrųjų dedasi.
Klebonas, žinodamas, kad žmonės na*
tų netyrinėjo.
Taip gal būtų ir baigę nykti koply ktimis vengia eiti pro kapines, nutarė
tėlė ir kapinės, jei vieną kartą seniūnijos su zakristijonu nuvykti slaptai. Buvo va
sueigoj kažkaip visai netikėtai nebūtų ki saros pabaiga, kai naktys jau gana il
lęs sumanymas kapines naujai aptverti, gos. Pasiėmę žvakių ir šventinto van
neduoti visai pražūti tai vietai, kur ka dens, jie pilnaties naktį leidosi pėsti, nes
daise buvo laidojami žmonės, net, galbūt, kapinės buvo nepertoli nuo parapijos. Bu
senifiaijos giminės ir tėvų tėvai. Suma vo jau gerai sutemę, kai jie įėjo į kanymas visiems patiko, visų buvo priimtas ' pilies ir -atsirakino koplytėlę. Senos duir nutartas neatidėliojant vykdyti. Po j rys, atsiverdamos, graudžiai sudejavo,
kelių savaičių kapinės buvo jau papuoš- Klebonas ir zakristijonas buvo žmonės
tos gražia aukšta tvora, kapai aptvarkyti nebftilūs, bet duslus durų sugirgždėjimas
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nakties glūdumoj keistais šiurpuliais jiems
perėjo per kūną. Koplytėlėj buvo tamsu,
nes mėnulis dar nebuvo aukščiau pakilęs,
Klebonas nutarė tuo tarpu ugnies nedegti,
kad, iš netyčių painatę koplytėlėj šviesą,
neimtų rinktis žmonės. Atsisėdo jie ant
naujai pastatyto koplytėlėj suolelio ir ėmė
laukti. Klebonas tyliai pradėjo kalbėti
maldas.
Pamažu slinko laikas.. Artėjo vidu
naktis ir koplytėlėj nuo kylančio mėnulio
ėjo vis šviesyn. Pagaliau balzgena mėnu
lio šviesa pro langą krito tiesiog ant iškėlusios ranką statulos. Klebonas neno
romis įsmeigė į ją akis. Jam kažkodėl
ėmė rodytis, kad toj statuloj slepiasi vaidinimųsi paslaptis. Statulos veidas buvo
išsigandęs, apimtas skausmo, nusiminiino, pavydo. Atrodė, kad statula čia Jiat
iims ir nusileis nuo aukuro ir pradės bėgti. Bet "statula stovėjo nejudėdama, mėnulio šviesos apgaubta. Tik sienoj ryškiai
atsimušė joH šešėlis su truputį garlianota
nosim ir pakelta ranka. Nors buvo viskas
tylu, bet kartu buvo jaučiama, kad šioj
tytoj dedasi keisti dalykai. Ši tyla buvo
‘baisesnė už didžiausią triukšmą..

Ir, štai, klebonas su zakristijonu krū- nepaprastas vaiduoklio panašumas į antptelėjo. Jiems pasirodė, kad mėnulio švie rąją statulą: nebuvo jokių abejojimų, iad
sos spinduliuose kažkas sujudėjo. Taip, ti- Į statula ir vaiduoklis yra tas pat kadaise
krai sujudėjo! Klebonas patrynė sau akis, t gyvenęs žmogus. Bet klebonui tuo aki
norėdamas įsitikinti, kad jis nesapnuoja, mirksniu nebuvo laiko ilgiau apie tai gal
kad jam nesirodo nebūti daiktai, dėl pa voti, nes vaiduoklis, eidamas atbulas, pe
prasto nervų įtempimo. Bet ne! Mėnulio rėjo per jį, tarytum per tuščią, vietą,1 ir
šviesoj tikrai kažkas judėjo, tarytum spin ėmė artėti prie koplytėlės durų. Klebonas
duliais buvo pro langą įplaukęs. Iš pra sekė paskui jį. Šmėkla praėjo pro užda
džių miglotai, paskiau aiškiau ir pagaliau rytas duris, lyg jų visai nebūtų buvę.
iš šviesos išsiskyrė aukšta, senoviškais rū Skubiai atsidaręs duris, klebonas šoko
bais apsirėdžiusi vyriška figūra, kuri lauk, bet suskubo pamatyti, tik, kaip šmė
plaukte priplaukė oru, nesiekdama grindų, kla, Vis dar taip pat rankomis gindamosi,
prie pat aukuro vidurio, bet šiapus gro sustojo prie vieno kapo ir išnyko.
Klebonas pamažu pradėjo atsipeikėti.
telių. Čia ji atsistojo ir, pakėlus rankas,
su baimės išraižytu veidu žiūrėjo į Povilo Pilnas mėnulis ramiai švietė’ sidabriniam
nakties ore. Iš visų pusių tylą skriodė be
į apaštalo statulą ir kalbėjo:
šūkaujančių gaidžių balsai. Tyliais žings
i
— Dovanok! dovanok!
Vaiduoklio, žodžiai buvo tylūs ir ska niais įėjo jis į koplytėlę, pažadino
mbėjo, kaip tolimas aidas. Zakristijonus į tijoną ir,.užrakinę duris, grįžo abu
sėdėjo, beveik apalpęs iš išgąsčio. Klebo- į Klebonas visą kelią tylėjo, giliai susimąst ną taip pat šaltis krėtė, matant tokį vaiz- tęs. Jam rūpėjo išaiškinti vaiduoklio padą, bet, nugalėdamas savo' baimę, jis at- slaptis. Kas jis buvo! Kas atsitiko ži
1 sūriojo ir ėjo prie vaiduoklio. Tačiau šis, saus jo gyvenime f O zakristijonus visą lailaikydamas iškėlęs rankas, lyg gindama- ką, eidamas paskui, kaleno iš baimės dan
į' sis, pradėjo trauktis atgal, kartodamas į timis.
(Bus daugiau)
* tuos pačius žodžius. Klebonui krito į akis
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KAS BUS PIRMAS MILIJONIERIUS?

sai priešingų reiškinių. Pavy
zdžiui, kitų kraštų didžiausia
nelaimė — nedarbas. Lietuvo
je gi tik trumpiems žiemos
mėnesiams atsiranda šiek tiek
bedarbių, vasarų gi jų Lietu
voje nėra. Pavyzdžiui pereitų
vasarų valdžia net buvo pri
versta suvaržyti ėjimų uždar
biauti svetur, nes Lietuvoje
trūko darbininkų net lanko
darbams. Didelė darbininkų,
ypač meisterių, stoka buvo
jaučiama prie statybos darbų.
Kaip toliau bus skaičiais pa
rodyta, Lietuvos finansai ir
bankai tebėra sveiki, valdy
bės biudžetas suvedamas svei
kais pagrindais, valiuta—pa
stovi ir tvirta, o pramonė ro
dė net kilimo tendencijos.
Kuo būtų galima šitokį mū
sų laikams stačiai nepaprastų
reiškinį paaiškinti?

Pastaruoju laiku ateina i finansų suirutė, valiutos kriStambus Varakulio žingsnis. Staniulis vėl Var- į vai riaušių žinių, daugiau- timas ir kiti panašūs skaukalienę užpakaly paliko. Petrauskas nepasi sia gandi), apie ekonomine! dūs krizio reiškiniai, nuostaduoda Mandravickui, Gaižauskas virš Kon- padėtj Lietuvoje. Kiek įvai bu būtų laukti, kad j mažų
rūs tiksląi, kurių nori pa Lietuvą pasaulio krizis šiokiu
drato
siekti tų žinių bei gandų ar tokiu būdu neatsilieptų.
patiekėjai, tiek įvairūs yra i Tad netenka stebėtis, kad ir
Akyvaizdoje smarkių lenk-! Šiandie kontestininkų lenk- ir jų informacinis tiksi in J Lietuva ėmė jausti to krizio
1 ynių, kokios eina tarpe kon- tynių stovis yra toks:
gumas. Per įvairias pašau- išdavas. Tačiau Lietuvoje rettestininkų šiame “ Draugo” | A. Stulgjnskas, 1628 S. 50
lėžiūrų bei politinių įsitiki- karčiais prasiveržiantieji krivajuje pramatoma, kad neuž- Avė., Cicero, III......... 465,900'
nimų prizmas nušviečiamo-..zio reiškiniai yra kitokios priilgo kontestininkni pradės vi.0 ua5ihskienė, 1039 S. Bly ji Lietuvos ekonominė pa
gimties, negu daugumoje ki
nas paskui kitą tapti milijo-į Ave > Cicaro> In......... 465,500'
dėtis neleidžia aiškiai ir ti tų, krizio apimtų valstybių.
nininkai. t. y., sukaupti pomi-l p Varakulis, 784 West u! ksliai susivokti, kokia iš Ir dabar dar galima būtų tvir
hjoną bals,,. Žiūrint į dabar- g, chi;ago in....... WlW;
tikrųjų yra toji reali Lietu tinti ,kad Lietuva pasaulio
t,nį kontestininkų stovi, reip
g
vos tikrovė. Tikslu duoti valstybių tarpe sudaro lyg ir
kėlų manyti, kad pirmutiniais St., Chicago, III....... 465,000'
visiškai bešališkų informa išimtį.
milijonininkais turėtų likti Stu
V. Stancikas, 1706 W. 47 cijų, mes gavome pirmųjų
Dalykas yra tas, kad Lietu
Iginskas, Rašinskienė, Gubvapatikimiausių šaltinių ob
St.,
Chicago,
III
.......
463,900
voje prasiveržiantieji kartais
ta, Stancikas, Varakulis ir Ja
jektyvius davinius, kurinoA.
J.
Janušauskas,
1301
S.
krizio pojūčiai pasireiškia kai
nušauskas.
-Tačiau, matant,
jektyvius davinius, kuriuo s
SOtluCt.,
Cicero,
III.
..
459,900
po kitur siaučiančios audros
kaip smarkiai eina pirmyn
čia
ir
patiekiame.
S. Staniulis, 6651 S. Talmafi
rekošetas. Pačios Lietuvos e- Paaiškinti galima visa Lie
Staniulis, Varkalienė, PetrauEkonom. Centras
konominė būklė iki šiol tebė- ituvos ūkio struktūra. Lietuva
as ir visa eilė kitų, ne tik Avė., Chicago, III. .. 322,100
Bendros
pastabos.
Nūdien
M. Varkalienė, 6315 So. Lin
tinku, bet, tiesiog, negalima
ra visiškai sveika, Lietuva sa- į gyVeno įr tvarkėsi nelyginant
coln
Avė.,
Chicago,
III.
315,320
jau nebūtų galima tikinti, kad !vo vidujinio krizio dar iki vienas didelis ūkininkas, tesi
iš anksto sakyti. Kartais gali
P.
Petrauskas,
14
Johnson
visame pasauly siaučiantis kri šiol nežino. Lietuvoje nėra tų orientuodamas tiktai į savo
pasitaikyti net “dark horse”.
j zis būtų Lietuvos nepalietęs. pagrindinių krizio simptomų, gamybų ir išteklius, ir gyven
(Politikoje “dark horse” va st., Binghamton, N. Y.
..................... 276,890 iKai visur pasaulyje, ypač pas kurie yra charakteringi vidaus dainas tuo, kų jis patsai pasidinama žmogų, kuris nacionalėj bet kurios partijos konven V. R. Mandravickas; 815-45 artimuosius Lietuvos kaimy-. krizio apimtiems kraštams, gamįna. Normaliais laikais
cijoj (suvažiavime) netikėtai St., Kenosha, Wls. .. 248,190 nūs, gyvenimų slegia nedar-, kurie paprastai parodo, kad Lietuvų gal būtų teko priskirAg. Gilienė 3131 Emerald bas, produkcijos perteklius, I krašto ūkis negaluoja. Lietu- ti prie atsilikusių kraštų, bet
išrinktas kandidatu svarbiai
vietai. Tokiais “dark- liorse’ Avė., Chicago, III. .. 247,190 bankrotai, bankų katastrofos, j voje galima pestebėti net vi- sunkios pasaulio nelaimės me
ais”.yra buvę J. A. V. prezi A. Valančius, 1226 S. 50
dentai: Pierce, Garfield ir Ave.? Cicero, III........... 190,00
Grybas, 2244 W. Adams
llarding).
Taigi, sakau, ir
St.,
Chicago, III......... 155,670
“ Draugo” konteste gali tap
J. Aukškalnis, 1354 TTarriti pirmais milijonininkais tie
kontestininkai, į kuriuos šian- son St., Gary,' Ind. .. 155,300 į
die ne tiek daug kreipiama
Misiūnas, Roseland, III. 245
dėmesio, apie kuriuos nedaug W. 108th St................ 149,030
Rėkus, 1850 AVabansia avė.,
kalbama.
Tat, spėkite dabar, kuris Chicago, III................. 134,566
kontestininkų bus pirmas rni- A. Žolynienė, 6709 Archer
lijonininkas?
Avė., Chicago, III. ... 119,950
O Kazlauskienė, 4356 S.
Varakulio “gud bai” Janu
Rockwell st., Chicago 118,600
šauskui.
.
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

IVESTUOK
NAMIE

ka.p Janu- k

Vakar rasmu

sanskas buw ^spyręs Varakai,

m........................

j žvirbU

,, v.

..

.

ta”.

Tik šių savai
tę šis gražus
Prieze krėslas
su benčiuku ir
lempa, bus
duodama DY
KAI su pirki
mu šio naujos
mados g r ažaus ir galin
go

AMERICAN BOSCH RADIO
Visa ką už kaip parodyta

$67.50
Tai dar niekuomet negirdėtą proga įsigyti šį radio už
pusę kainos ir gauti dykai, rakandų, kurios yra vertos
radio tos kainos.
Ik*

Tai Nepaprastas Pa
siūlysimas Nepa
prasta Proga!
Ši sėnsacinė vertybė per
tikrins kiekvienų, kad- tik
Peoples krautuvių didi pi
rkimai ir pardavimai, o
mažos prekybos vedimo iš
laidos, gali tų padaryti ir
duoti savo rėmėjams tokį
radio bargenų kokio nega
ilima rasti niekur kitur!
Todėl veikit tuojaus! Į-

EDISON KOMPANIJOS

............

sigykite šį radio pusdykiai
arba. už

Capital Stocką

•

$<R7.5O ir

kiu gaukite šį gražų Frieze
krėslų, benčiukų ir lempą

DYKAI.

nesą

Krautuvės atviros autradierdo, ketvirtadienio ir šešta

metuose

dienio vakarais ir nedalioje nuo 10 i"al. ryto

iki 4 wd. po piety.

X

~

A. Condratas, 1706 S. Ma-

.

’

yomensing avė.

.

„

Phila. Pa.
su Rasmskiene
ir vis, kaip
Aovno
sakoma, ant Stulginsko gal-' ,r .
*7”*
’o L,
t,, i ... , .
? • i Vaicekauskas, 4242 S. Mavos. Stulginskiu tenka susini- ,
,
’ .
plewood avė., Chicago, Ilk
pinti, kad galėtų' atsilaikyti
............. 32,000
prieš bet kurį savo “neprie
Bacevičius, 1850 AVabansia
telių”. Tikrai įdomu, kas to
Avė. Chicago, III......... 26,700
liau dėsis.
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
e moterys turi kelią, vesti c a
_
p
i i- •
Scranton, Pa................. 25,850
I o v arkahenes suprizo Sta-. T
m
o
,
•,
-v , ,
„
i Ip- Taruska, 2334 S. Oakley
niulis eidamas is darbo užsu-l. r
T11
, <4,x
.» »•
.
•, Avė., Chicago, Ilk .. 20.35C
ko “Draugo” ofisan ir pašaA. Langmanas, 4521 S. Wakė: “Savo kaimynus gerbiu,
shtenaAV Avė. Chicago,
ta/uau ne moteris turi man ke
lių vesti. Štai, vakarykščiai III................................. 17,700
mano laimykiai”.
Pridėjus M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
’
e
*
TTppFiri III....................... 12,150
(uos Staniulis laimykius prie
A. Nemčiauskaitė .. 8,500
jo sąskaitos, pasirodė, kad ti
krai Varkalienė tapo “sumuš J. Balsis, 610 Wall St. Rock
...

Dykai

į COMMONWEALTH

,

kur .Janusauskas buvo jau ne- p PabijonaitiSj 2320 w 23
tol, Varakulio, vos už. šimto p,
,
žingsnių. D šiandie, žiūrėkite,
a
n .i
com
n
......
’ A. Gudenas, 6807 C. Campkaip dalykai pasikeitė. Janu- , „
T11
„L,
.
.
, vheli av-> Chicago, III. .. 63,00
sauskas planavo VarakulipraT.
, I ..................... v. . .
Bugentavicius, 1616 N. Linlenkti, o sis visiškai i tai ne-1 ,
, - .
,
coln St. Chicago, UI. 61,90(1
kreipe dėmesio: jo mintis bu-1 n
,
.,on
.
...
A
v
I Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
vo Stancikų ir Gubystų uzpai
j
tu
r-. ,nn
, ,
4- m • •
/
Roseland, III................ 51,400
A

būti. Nes Lietuvoje perdaug
gera niekuomet ir nebuvo. Ki
tur, pavyzdžiui, bankrutavo—
sustojo vienas, kitas, trečias
fabrikas, gaminęs eksportui;
ten liko dar daugybė fabrikų,
kurie gali kasdieną, kas va
landų bankrutuoti. Lietuvos
gi fabrikai labai retai tega(Tęsinys 4 pusi.)

igi3 _ 35 Av<>

suby mti”. Tiesa, va- Me|rose

kaly palikti. Taip ir padarė
n.n „vii.
Dabar Varakulis eina greta1

tu ši Lietuvos ūkio struktūra
gelbsti Lietuvų nuo skaudes
nių krizio smūgių. Žinoma,
kaip reikalai klosis ateity, da
bar niekas tikrai negalėtų pa
sakyti. Ir vis tiktai galima ti
kinti, kad prie dabartinės Lie
tuvos ūkio struktūros jei ka
da krizis ir paaštrėtų, Lietu
voje perdaug bloga negalės

ford, III.............

5,800

Varaitis, Luzerne, Pa. 1,006
Petrauskas nepasiduoda
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
Mandravickui
E. St. Louis, III.......... 1,006
A. Paukštis 2225 S. Oakley
Žinote, kų Mandravickas
.. 1006
vakar buvo padaręs Gilienei ave-n Chicago, Iilk
ir Petrauskui. Mandravickui
išvykus, lig žinodamas Pet
Skaitykite ir platinki*
rauskas atvažiavo su nauju
balsų liodu ir vėl Mandravic- te lietuvių katalikų die
kų pralenkė. Kų daro Gilienė, nraštį “DRAUGĄ” ir
tuo tarpu nežinome, tačiau remkite tuos biznierių*
jaučiame, kad ir ji nesiten
kins savo stoviu ir ji, anot ir profesionalus, kurie
žmonių, dar parodys, kų gali. garsinasi jame.

IANDIE jūs turite nepaprastų duoja taupyti ir saugiai investuoti.
progų investuoti į Capital stockų Jus gaunate po 5 metinius nuoš. ant
įmokėtų pinigų. Reikale jūs ga
kompanijos, kuri aprūpina jūs elekjūsų

tros šviesa ir jėga. Dabartine marke- lite stakų greit parduoti, nes jis yra
to kaina—žemiausių už daugelio me Ratuojamas Chicagos biržoj ir par
tų — Commonwealth Edison Capital duodamas kasdien.
• 1
Stockas jums mokės gerokai virš 8
metinių nuošimčių.
Pamatinis Biznis
Kadangi Commonwealth Edison
Dividendai Kas Bertainis
kompanija teikia patarnavimus pa
Per 42 metu kompanija reguleriai
mokėjo bertaininius dividendus. Kas latinės rūšies, tai tas biznis yra ypa
90 dienų laiškanešis atneša Edisono tingai pastovus ir tebeauga. 1931
šėrininkams jų dividendus. Kompa metais — depresijos metais — pelnas
nija dabar turi virš 87,000 šėrininkų, pasiekė to, kad skirtumas uždarbių
dauguma kurių gyvena čia pat Chi- 1930 m. buvo plwė vieno nuošimčio.
ęagoj. Dabar jus kviečiame prisidėti
Pasiųsk Kuponą Dabar
prie jų, perkant šėrns šios saugios ir
Sužinok visus faktus apie šį nepa
stiprios kompanijos.
prastų investmentų. Pripildyk ir da
bar išsiųsk tų kuponų—arba atnešk
Su #10 Pradėsi
Jus galite pradėti tapti šėrininkų į mūsų ofisų. Sužinok, kaip lengva ,
įmokėdamas tik po $10 už šėrų; po taipgi jūs galite gauti nuolatines
to mokėsi po $10 ant šėro kas mėnuo. ineigas iš investmento bizny, teikian
Daugelis mūsų kostomerių pasinau- čio šviesų ir jėgų Chicagai.

Š

UTILITY SECURIT1ES COMPANY
__________

230 So. La Šalie Street, Chicago

4177-83 ARCHCR AVC. CM. RICHMOMO ST

4177-83 Archer Avė.
TEL. LAFAYETTE 3171

2S36-4O W. 63”< ST. & MAPLEWOOO AVĖ

2536-40 W. 63 St.
'

HEMLOCK 8400

CHICAGO, ILL.

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

t

Kreipkitės J “DRAUGO” PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIŲ:
Z
Utility Securities Oo., 230 So. La Šalie Street, Chicago

Be obligacijos prašau atsiųsti pilnas informacijas, kaip aš galiu tapti šėrininkų
Commonwealth Edison kompanijos mėnesinių mokėjimų planu.

Vard. pavardė:.......................................... Adresas

k

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

I

DRAUGE

DABARTINĖ EKONOMINĖ sjnetai. Tačiau kitos pajamos
'— muitai, žemės ir pramones
LIETUVOS PADĖTIS
ipiokesčiai, ir pn., —davė dau-

z

V s.

kovo

18,

1932

“Vakarienbutis” scenoje

nes iki 40 metą mokėjo po se šioj kolonijoj. Bet dabar |St.), turės ir baldų (furni tu
vieną dolerį. Tą vakarą įsira šavo .“inovingo” biznį ir re-įre) krautuvėlę. Nebrangiomis
šė šios: Ona Ramuškienė, Mu- zidenciją perkėlė į patogesnę kainomis čia daugiausia teks
1 ginu, negu 1930 metais per tų j
(Tęsinys 3 pusi).
ir žemės drebėjimą. Ir visa 1Ooatti Kaleinieuė, Ona Eudri- ir juodeli iškesnę. vietą—(3139 idarbuotis ir atsakinėti telefo(Pabaiga)
.
. . .
.
. .. : patį laikotarpį,
gamta, rodosi, aimanuoja Vie- kienė, Anastazija Oibson, Ag- So. llalsted St.) ir vienas te-Inu jauni Viktoro žmonelei,
nuno eksportui, daugiausia jie
’
Poncijus Pilotas, matydamas,
(kuri turi gerą “personality”.
orientuojasi į vietos rinkų ir, 1931 m. per pirmuosius de- kad neišgali pasipriešinti įsė- špačiui mirštant. Ir matai tas ldeška Auksutienė, Marijona lefonas Calumet 3399).
Bagdonas su darbininkais ir
tai dar toli ne visuomet pa- yynius mėnesius valstybė tu- iusįeui8 žydams ir jo sąžinė verksmo ir sopulio akis, griau- Norkienė, Ona Juozaitienė, A- Pravartu pažvelgti į Vikto
džiai žiūrinčias į dangų, ir at- L>°La Krikščiukaitięnė, Stelių ro
j Bagdono “sočiai lite” (so- t rokais važiuoja labai toli, net
jėgia visą ją aptarnauti. Tik- rėjo išlaidą 227,7 mil. litą
Jis savc^lai- į New Yorką, Californią ir į
tai mėsotj ir pieno fabrikai (per tą patį laiką 1930 m. —
nemazas veikėjus, kitas tolimas vietas, tik rei
itin interesuojasi užsienio rin 217,8 mil. litų; 1929 m.—173,1
s įvairiose or- kia pašaukti: Calumet 3399.
mil. litų). Tuo būdu biudžeto
ka.
Kad Lietuvoje kai kurie e- vykdymas iki spalių mėn. 19- tarė" “Aš nesu kaltas dėl šio'|k^a tikrąjį Buvimą šv. Mišių kaitė, Lstella Stonis, Bronisė ganizacijose ir kliubuose ir Todėl, kai kam reikės per
,i visur yra
.
_palikęs
________
gerą pėdsa- sikelti, anglių ar baldų pirk
konominiai sunkumai yra ne 31 melais davė daugiau kaip teisingojo kraujo; jte žinoki-.Aukoję ir Srt. Euetotbtijoje. !*«*«»*
vidaus ūkio krizio pažymiai, 6 mil. litų pertekliaus. Keikia tesi” Ir V Jėzus Kristus lie-'Tal VIsa re£ėdamas, žmogus • Musų draugijos nares yra ,kį. Ypač. ilgas laikas prie Vy- ti nepamirškite savo tautie
Rep.
bet tiktai atbalsiais kitur šia- atsiminti, kad 1931 metais ėjo ka nuplaktas, paskui ima su- l*rsii"H k“‘«u b ‘virtu Sv. veiklios ir į kiekvienų sueirin- |{ių organizacijos, vietinėj Vy- čių.
učiančio krizio, parodys smul labai didelė statyba (geležin nkų kryžių ant savo pečių ir Povil° tikėjimu: “Kristus mi- kimų atsiveda naujų narių į- čių 16 kuopoj nemažai veikė,
KĄ DARYTI VAIKUI
___ _
^^dr-ja ir auga na- dirbo ir aukojo pinigų įvai
uostas,, cuk- ,jį neša į Golgotos kalnų, tris re už Vlsus» kad r tie’ kurie
kesnė atskirų ūkio šakų ap kelis, Klaipėdos
SU SLOGOMIS.
raus
fabrikas,
keli
dideli
tilĮkartus
suklupdamas
po
kryne
sau
gyventų,
bet
renus
ir
stiprėja
finansais.j
r
į
a
į
s
būdais.
Jaunąjai
mūsų
žvalga.
Kuomėt juaų kūdikis turi slogas
tai, visa eilė didelių valsty-! žium Ir pabaigoje V. Jėzus Tain> Kurs yra už juos miręs l->r-ja rūpinasi savo narių ge- lietuvių kartai jo nemaža pri- galvutėj, tai jam palengvinti Įdedant
keletą lašelių alboleno i inervytes
, Lietuvos finansai. Lietuvos
bės rūmų ir pn.), pareikala- !Kristus kalamas prie kryžiaus lr Pnslkėlė” (n Kor- v- 15b rove lr susirgusias rūpestin- s įdėta ir pasiaukota kilniems keletą sykių dienoj. Kad padalinti
finansų ūkis gyvena normaliu
slogas, tai laikyk jį Šiltai lr teestie
vusi nepaprastų išlaidų.
ir ant jo miršta už pasaulio Velkal° turinys be «'al° tra' gai gioboJa’ Beikia Paminti, idealams.
jo "idurėliai lt uosi. Tam tikslui dakevoliucijos procesu. Tai vaiz šie daviniai pakankamai į- žmonių nuodėmes.
glškas ir
gal° šveiltas* Tie’ kad tos
pirmininkė 1927 m. Bagdonas susirado I ‘a^‘ tpatar‘a
castoria,
Javiniai paKankamai į- žmonių nuodėmės.
°
| dėlto kad ji yra grynai au^meninė
džiausiai rodo valstybės biu
tai
rodo,
kad
Lietuvos
Longinas'
(Stefanija
Konems
>
kurie
dar
<*>»
Taujenienė
pasižymėjusi
jauną panelę Onutę Saunorai- Ilr nekenksminga.
Ji veikia kaiplr
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi
džeto sumų įvairiais metais tikinamai
ii
remiasi
visiškai
sveivičiūtė)
kalba
Marijai:
“
Šita
dloz,Sko
,r
Skaudaus
pasaulio
darbuotoja
ir
biznierė
(3*1
tę nesenai atvykusią iš Lie- lijonai motinų žino, kaip greit Cas
finansai remiasi visiškai svei- vičiūtė) kalba Marijai
palyginimas:
• ku pagrindu, ir kol kas ne- ietimi aš atvėriau šoną To, ^gelbėtojo tragedijos “Vaka- So.JIalsted Street),
toria nutildo verkianti vaikų lr. kaip
ItuVos. Viktoras ir Ona Bag greit
užmigdo nerimastingų kudik}
Pajamos
Metai
parodė jokių krizio požymių, kurs buvo Tavo Sūnus; To, rienbutis vaizdavimo, širdin- Patartina, kad merginos ir donai gražiai sugyvena ir au i kaip greit padalina dieglį, geeus,'
vidurių suirimų ir tt. Kad apsaugoti'
1923 . ............. 166,3 mil. litų t
vaiste tr • "r,
kurs ir pačioje mirties valan- ga* pačiam atsilankyti kitų nioterys dar gausingiau rašy- gina jau gražų sūnelį, Alber nuo imitacijų, tai Fletcherio para- 1
1928 . ............. 319,8 ”
šą. rasi ant kiekvieno tikros Castoimu valiutos tvirtumas beinadoJe saukė tolP galmgiU, kad, - .«? 1 <
0 ..> •
-, tusi j tų nmtų, veiklių kata
tą. Kai dabar viskas taip ge rijos buteUo.
»
J
.............
338,5
”
4929 .
ma, valiuta, tvirtumas bet pa
ku].s
■ Kazun.ero akademijos audito- likiįk(Į šy PetronžlSs dr.jl}. rai klojasi, tai Bagdonai dar
,
J
.............
347,7
”
1903 .
stovmuim daugiausia plikiaunužudęs>' rijų, nes Verbų sekmadieni bus,
„ar- labiau iškilo ir yra draugų ar
NAUJAS IŠRADIMAS
Išlaidos
Metai
so krašto tiuausų ir valiutos
. kartojama toji graudi V. Jė- J
, ----- .-------DEKSNIO GALINGA MOST1S
kostomerių gerbiami, nes jie kurios pasaulis per šimtus metų lau
()
• „us Kristau5 Kančia.
1923 . ............. 166,0 mil. litų padengtu,o lomių, kaip .na-,
BRIDGEPORT
abu yra labai draugiški, inte kė jau yra gatava Deksnio Galinga
7, tėm, Lietuvos tuiaiuiu tebera
Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtin
*
s„
,
Kun. Pr. Vaitukaitis
1928 . ............. 278,4 ”
ligentiški ir geros orientaci- gų elementų, iš vięų kraštų svieto
J
,
visiškai sveiki. Kaip atrodo m .
„
...
v.' .
!---------- ------------------------1929 . ............. 272,1 ”
. °

1930 . ............. 320,6

”

Per septynerius metus LieĮtuvos biudžetas išaugo daugiau negu dvigubai. Kas metai valstybės biudžetas buvo
jie tik subalansuojamas, jis
duodavo
pertekliaus.____
1930 me.______ .__________
tais biudžeto perteklius siekė
nei 27 mil. litų. Metiniai biudžeto pertekliai sudaro Lietu„j. vadinam, “biusto .i-

kūčių fondų”, valstybės atsargos kapitalų. Šitokių tauj>os keliu surenkamos lėšos eijia įvairiems produktingiems
darbams, reikalaujantiems iš
Valstybės iždo kartinių stambių išlaidų (geležinkelių, tiltų statyba ir pn.). Tame “biudlžeto likučiu fonde” 1931 m

,.

,. ,

...

.

/laip as sveikinu šią įeų, įs-į

o

o

~

CHICAGOJE

d

girių visokių medžių aliejų.
Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau-

I’lačiai žinomas, ne tik l»ri- jos.

etuvoje įto varnos pa en jįejusį^ Kraują su Vandeniu,
dgeporte kolonijoj, bet ir vi-j Dabar V. Bagdonas savo
gimo reikalas f
,iš garbingojo Jo šono...’
soj Chicagoj, Viktoras Bag- biznį yra praplėtęs. Be trijų j dėjimą. Rankų, Kojų tupimų ir atLietuvos (Emisijom) Lauko; Marija (Rožė Šimpokaitė):;
i šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
donas,.
kaipo biznierius
Veikiančių tiokų dabai nau-\| visokius skaudėjimus.
Tūkstančiai
DRAUGIJAI
GERAI
įstatymas reikalauja, kad lei- /‘Tamstos, žiūrėkite į veidų*
(“moving ir coal delivering” .joj vietoj (3139 So. llalsted možnių yra pagiję, o milijonai da
SEKASI
nežino apie tai.
^vafton banlmo- n)ano Sfniaus Kurį BetUejuje|
bizny, yra teisingas ir labai
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji. pati sveria, sulig
tai būtų padegti auksu ai au- pagįind£įau. Matykite, kaip jū- ■
darbštus vyras, kuris savo bi- j
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
— šv. PetroPailsusiems Muskulams
^^a sve^ma vaduta iki , . nuodėmės jį. sužeidė.; vei-1- Bridgeportas.
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gią, •
-z- -• znį veda jau netoli 20 metų,
Niekas nesuteikia tokio greito
žinam. Parsiduoda visur.
Klauskite
^a^au
Banko zėkįte į ašaras, į žaizdas nuo^. €S 1 Ja aU®a 1F 8 .lpreJR’/žinomų, vardu: Bagdonas Bro
taip; DEKEN'S NEW DISCOVERY
palengvinimo kaip
OINTMENT. Kaina 75 centai.
1-džiamieji balnotai vien < erškėčių įr gmū^ 0 kuric'^ai, kovo 6 d. šv Jurgio par.
h
PAIN-EXPELLER
DEKEN’S OINTMENT 00.
auksu l«*vo padengti 1>raeįnate> žiūrėkite ir matyki-J ° Atsilankė nusėti '’<l yra turė^s įvairiose vietoHARTFORD. CONN.
d=
ar
kausma8 lygūs Jo^.

nio skaipisi

liWi 1U-

(skausmui...”

.

•

HitsAn* sau.- j d • •
j*
•
a*
• ltV3»ldybu» unitui svurstc* (Ai-jos
sau ) Baisi, širdį verianti, murpi!
'
sergančiu nariu

m° alMUCMU
>10 naen*i8l‘ vahutos padengi, ,pasauĮ10 Išgelbėtojo, V. Jėzaus
S
U
nias gryQu auksu sieke 35J%;, Kristaus tragedija. Veronika, g° °«>uu^
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daržų dviem išvažiavimams.
^ padengimo procentas taiki- ivotos. moterys ramina ir guo
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Ban-!xai matai tų baisų ir šiurpų tlab

™SP1UO1° 7 i Abu pik.

Upkričio 15 d. buvo daugiau kas eme plrktl Rambesnius reginb nuostabus jausmai ky-l
£
kaip 61 mil. litų.
Lietuvos aukso klekius’ ir valiutos pa‘ *a žmogaus būtybėje. Neįsten-1Fa J• •
•
Valstybė turi dar monetų fon- de»^lnas auksu ėmė «Parčiai gi to visko atpasakoti. Prara-fUžgavėnių vakaių dr-ja bū
vo surengusi Confetti šokius.
dą, siekiantį 10,9 mil. litų ir klltb Spallų mėnesį Paden^‘ udi kritikavimo dvasių ir norų.
Tą vkkarą buvo priimamos
pensijų fondą ,kuris dabar šie- n,as slekė 39’5%’ 0 laPkr“10 Tas reginys sudaro didelį pekia 19 mil litų Reikia dar mėne8i ~ 3au
Tai yra;rversmą pačiame žmoguje. Iš naujos nares.^ Nuo 16 iki 20
metų narės buvo priimamos
pastebėti, kad Lietuvos vals- tiktai auksu Pad«ngilaa P™' žiūrėtojų akių riedi ašaros, kai
be įstojimo mokesčio, o seneslybės yra investavusi apie 63 ceBtaL Tuo torPtt lita valiuta Nukryžiuotojo paveiksle matai
mil. litų savo kapitalo į įvai- greta aukso Paden&ialna ta,P kraujuose paplūdusią ir sužeiADVOKATAI
rias įmones pirkdama jų’ ak- pat ir svetinia valiuta Auksu ^4 V. Jėzų. Tartum matai baipįjas Pavyzdžiui vienų Že- ir svetuna valiutu lito paden- šiųjų dienų, virtusių naktimi,
piės Banko akcijų valstybė y-^“uaB lapkričio mėnesį siekė Tartum girdi tolimą griausimi
Ta įsigijusi už 46,2 mil. litųj77’4^’ (1^“^ reikalauja -------------------------------------(John Bagdziunas Berden)
Lietuvos Banko
(Emisijos įllk,33Padengū»o auksu). Įįškomis sąlygomis reikėtų laiADVOKATAS
Bankas) akcijų už 9,6 mil. Jit., . k,san^ UĮetuvoje sveikiems
blogu ženklu), Lietuvai 105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolpb <727
Velstybės portfeliuose sukau- :^inansauis ir šitokiam daugiau įggjo į ger^ Lietuva užslė
pta dauguma “Maistofabri-|negu išmaniam lito valiutos nįams įgra vįsįgkai mažai te- 2151 W. 22 St. 6 ila 9 vak. įį
Telepbon* Roosevelt 9090
feū (skerdyklos, šaldytuvai, Padensbno procentui, litas lai- tskojįnga> vos 145^ niil. litų.
Namą: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9500
eksportas), cukraus fabriko,! 0S* tvirtai ir pastoviai. Neyrr vįg valstybės skolos,
didžiulės spaustuvės “Spindu- deIlka stebėtis, kad lietuviškas kurjy mokėjimas yra tiksliai
[litas ne tik Lietuvoje, bet ir ir aiškiai sureguliuotas ir jolys” akcijų ir pn.
1931 metais valstybės pajanesnės uropos buizose y- k^ siurprizų Lietuvai atneš
ADVOKATAS
Miesto Ofisu 77 W. Wublngton St.
inu buvo numatyta 327,8 mil. ira branginamas ne mažiau už
negali. Šitų skolų mokėji- Room 1602
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
litų ir išlaidų —taip pat 327,8 d(derine taip senai kaiku- niaa kasineį. reika.la.uja. iš biumil. litų. Esamieji daviniai už riose -Europos biržose litas bupalyginti, nėžymios su Vakarais: Utarn., KetT., ir 8 u balos
iki 9 vai.
pamuosius biudžeto vykdymo
^ah^a11 branginamas, negu mog DaUgįausįa vargo kitoms 4148 Archer 8Avė.
Tel. Lafayette 7887
10 mėnesių rodo, kad ir šiais dtdend> ~ btui buvo reiškia- valstybėms atnešė vadinamieNamų Tel. Hyde Fark SS9S
metais Lietuvos valstybės biu nia dau^au pasitikėjimo, m jį tnnnpajaįkįnį kreditai, ku-į
džetas yra realizuojamas nor- gu do*eUui. (Ofic. paritetas l rįUO8 kreditorius gali atšaukinalia iš anksto numatytąja
btų). Vadinas, siaujuk trumpalaikių kreditų
tvarka. Per pirmuosius devy- ciaatls Paaauiyj® krizis deLu- ^šaukimas žymioj daly pakirADVOKATAS
11
SOUTH IA SADDB 8TRKBT
nis ir pusę mėnesių valstybė Vks a,n
j°k‘° įspūdžio
vokiečių finansus. O LieRoom 1884
Tel. Randolpb MM
pajamų turėjo 241,0 mil. litų.
ar®‘
•
(tuvos šis reiškinys visiškai ne Valandos nuo 8 ryto ibi 8 vai. vak
8841 So. Halsted St TeL Vlctory 8188
įeis skaičius darosi vaizdingesKredito reikalai. Daugeliui liečia. Per visą Lietuvos neValandos — 1 Iki 8 vakare
pis prisimenant, kati 1930 me- Europos valstybių didelių ne priklausomą gyvenimą didžio- Utarn.. Ketv. lr gu toto* vakare
tais iki IX-I valstybė turėjo laimių atnešė ir krizio atėji- sios valstybės, daugiausia dėl
pajamų 229,9 mil. litų. 1931 iuą pagreitino didžiųjų Eure- įvairių politiškų motyvų, ne-į
m., palyginti su 1930 metais, pos ir Amerikos bankų bau- reiškė Lietuvai ypatingo pa-1 LIETUVIS ADVOKATAS
per tą patį laiką sumažėjo pa* krutavimas. Kaip tas reiški- si tikėjimo ir kreditų neduoda-J 155 N. Clark St., Room 909
Telephone FRANKLIN* 5745
jaeios tiktai už mišką, — su- nys atsiliepė Lietuvoje! ’ ,vo. Dabar jos neturi ko iš Lie-1
Namai: 3117 S. Union Avė
rinkta 84% to, ką «iaxė 1930
lr šioj srity tai (kas norma-tuvos atšaukti.
TetSpboae V1CTORT 3218

“DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGA Į KLAIPĖDĄ

JOHN B. BORDEN

A. A SLAKIS

A. A. OLIS.

, CHAS. A. PEPPER

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas FREDERIK VIII
užsisakj k
Neatiduok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų —
vietų dabar.
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 19J2, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai jiasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
Mes parūpiname pnsportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
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• Penktadienis, kovo 18, 1932
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vanos laimėtojų. baimėj o p.. džio 10 d. lygiai 8 vai. vakare
Ona Žilienė. Ačiū visiems, ku parapijos salėje.
Visos So-cijos vaidu kvie
rie kuo nors prisidėjo prie
NORTH SIDE
kp. narė. Kuopa pareiškė di- [šios pramogos rengimo.
čiame visus, senus ir jaunus, Ofisas Te1. Grovehill 0617
Rcs. 6707 8. Artesian Ave.|
A SLAKIS
------------dėlę užuojautų, užsakė jai ser-Į x
Apaštalavimo dl, užsisakyti vietų tų dienų pa
Tel. Grovehill 0617
ir Vaiky Ligy
Kai atsiranda užuojautos gaut ir mirus Šv. Mišias ir g'ė- ;gįja rengia “Minstrel Sliow” matyti “Patricijų”.
Sodalietė
arba geri darbai, Maldos Apa- lių. Nariai prašome atsiminti' baJandžio 19 d j parapijos saipas Franctsco Avė.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
štalavimo draugija jaučia sa Ja savo maldose,
i 4 Iki 6 po pietų.
lėj.
2423 West Marųuette Road
Itverge Iki 8 vai.).
DIEVO
APVZ.
PARAPIJA
vo pareiga tai atlikti. Dr-ja į X Liet. Vyčių 36 kuopos Šios draugijos moterys ir
Vai.: 2-6 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
(pagal su ai tarimą.
Nedėlioj susitarus
susirinkime gruodžio 4 d. nu- nariai prašomi atlikti savo iš mergaitės uoliai rengiasi prie
iez. Tel. Hyde Park 3395
tarė užpirkti Mišias pasveikt- pažintį sekmadienį, kovo 20 parapijos vakarienės, balan Vasario 28 d. įvyko Šv. Ka Tel. Ofiso 4050
Rea. 986S
mui tėvo Kudirkos ir p. Ja-j d. ir drauge eiti prie Šv. Ko- džio 3 d. Šios vakarienės ve zimiero Akad. rėmėjų 5 sky
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914
sinskienės, kurie gana sunkiai munijos. Nario pareiga grą dėja yra p. Ona Kazlauskienę. riaus metinė vakarienė. Po1
skanios vakarienės vakaro ve
DR. NAIKELiS
5815 — 6th Avenue
serga. Klebonas atmenamas žintį gautų kortelę 7:30 vai.
Narė
dėjas
A.
Vardauskas
pristatė
ip. 35 ir Halsted SL)
KENOSHA, W1S.
kaip geraširdis parapijos kle rytų bus dalinamos gėlės.
Vai..: 4-4 ir 7-9 vai. vakare
Ofiso vai.:
gerb.
k'un.
Vaitukaitį,
gražia
bonas.
MARQUETTE PARK
X Ši kuopa rengia juokų
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
M*dėlloJ susitaras
prakalbėle ragino visas mer
Rezidencija:
Manome, kad tas dalykas vakarų kovo 31 d. par. salėj.
3904 — 71st Street
Nedėliomis tik susitarus.
.» reikalingas, ir turėtų kitos dr- Lūs muzikos, komedija, dai Nekalto Prasidėjimo • Pane ginas ir moteris stoti narėmis
lel. Lafayette 6793
jos savo užuojautų parodyt, nų ir kalbų. Visas parapijos lės Šv. Mergaičių Sodalicija rėmėjų skyrių. Tų vakarų įsi
darydami taip pat. >,
jaunimas ir parapijonai kvie-į veikli. Nemanykite, kad jinie- rašė daugybė moterų ir mer DENTIST AI
ginų. Po to, buvo leidžiamas
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 valu
Progos turėdami, linkime čiami j šį nepaprastų vakarų. Į ko neveikia dėl to, kad nebu- laimėjimas, kuris gerai pasi- Phone Boulevard 7042
a:
;
..„n......
r.,.
Vo
daug
a
pį
e
jų
rašyta.
Kaip
1821 SOUTH HALSTED STREET
tėvui Kudirkai linksnių Šv.
kart4 įėjimas į vakarų nePszidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. California Avė
! sekė, daug tikietų parduota.
tik antraip, ji yra taip
Velvkų ir ko greičiausiai pa Įmokamas. Nesigailėsite!
.užsi---- ; Pirmaia V Vardausko aukota
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Nedėlioj* pagal sutartį
^įkti.
. i X Kuopos surengti kovo 12 ėmusi, kad neturi laiko kada j 1 nmųjų, A. Vardausko aukotų
4 iki 8:80 vakare
DENTISTAS
j dovanų laimėjo Jucienė, ant4645 So. Ashland Avė.
Andruškevičių ir
į d. kauliukų lošimai gražiai pa- rašyti.
Tel. Canal 6764 Res. Republic- 6350
ųų kazimieriečių seserų dova. Aru 47 Street
Kareckų šeimynos vyko; jaunimo atsilankė iški- Dabar s<xlalicija yra labai nų laimėjo kita moteris. Po
Gydytojau ir Chirurgas
tų kuopų, bet daugiausia iš susirūpinusi veikalu “Patrici- to buvo suvaidintas 4 veiks Tel. Canal 6122
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
14 kp. (Cicero).
ja, arba Nežinomoji Kankinė” mų veikalas “Nekaltas avinė
BRIGHTON PARK
Kertė So. Western Avenue
IR OBSTETRIKAS
TeL Prospect 1028
------------Vytis Prečenauskas suteikia vaizduojančiu pirmųjų amžių lis”, kurį suvaidino Šv. Kaz.
Gydo
staigias
ir
chroniškas
ligas
Rezįdencija 2359 So. Leavitt SL
,
DENTISTAS
X Aa. Elžbietos Masiūnai- kuopai didelę pagalbų, kada krįkščionių gyvenimų, Vėika- Akad. rėm. 5 skyr. jaunameTel. Canal 0706
vyrų, moterų ir vaikų
2201
West
22nd
Street
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. i
tės iškilminįgos laidotuvės į- tik yra reikalas; taip pat ir ]as Įabaį įdomusf gyvas. Mėr-itgs. g. yištartienė — Marytė
DARO OPERACIJAS
(Kampas Leavitt St.)
Nedėlioj pagal susitarimą
Ligonius priima kasdieną nuo
L1 d. Aa. Elžbieta per šias pramogas jis žadėjo. gadgs Įabaį stengiasi išmokti,
j pocįfdp _ Duovyko kovo 11
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto*
pietų iki 8 vai, vakaro.
Nuo 1 iki 8 vakare
It
i4-*/\4-rh<vY»a-pii/-\+i jo clzTrF/lrv
i . . repeticijas
j." • •
.1 . dažna,,* Ib y Slaugalytė _ juig VaVyčių 36 , ni
nufotografuoti
skirtos Jn.
do 1 . roles;
Nedėliomis ir seredomis tik
buvo darbšti* Liet.
daro
Seredoj pagal sutartį
»
iškalno susitarus —•
Kai sodalietės stato kų nors nagillskaitė> K.Crišiūtė- PyOfisas, Laboratorija ir X-Ray
Boulevard 7689
GRABO RIAI:
, scenoje, jos tiesiog gyvena sa-j Kunzaitė - Vana
Rcs. Hcmlock 7691 2130 AVEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEsT 12 PLACE
CHICAGO
go vaidmenį. Sutiksite su tuo^^ A
Jur.
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos
LACHAVICH pasakymu, jei pernai matete i •
Rilnkaitė
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ji*
Vanaginsbus.
PIGIAUSIAS
RIET.
GRABORIUS
i
“
Liurdo
Stebuklai
”
.
Šių
me

IR
SŪNUS
D E N T I S T A S
2924 W. WASHINGTON BLVD.
kienė,
V.
Mečiūtė
—
Albinas.
CHICAGOJE
Kitos vai. ant VVaabington Bulvd.
4712 So. Ashland Avenue
LIETUVIS GRABORIUS tų veikalas įdomesnis, sunkes4:30 — 6:30 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dėl to mūsų kolonija tikrai Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
tarnauju°UVgeriaiisTa P^rnauj^i laidotuvėse kuopigiausia. nis išmokti; daugiau pastanTelefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
X—Spinduliai
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
* ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano gų dedama, kad būtų geriau i
pasidžiaugti, turėdama
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
x-Ray
Tai*. Cicero 1260
Ofisas 2201 West 22nd Street
Tel. Roosevelt 2616 arba 2516
pastatytas, kaip pernai.
,(jaunamečių skyrių. Mūsų jausau prie grabų iScor. So. Leavitt St. Tel (Janai 6122
2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
i
nametės
suvaidino
šių
komeOFISAS
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Šis vaidinimas įvyks balan- jdijų, padėjo parduoti vakarie668 West 18 Street
Telepbone Republic 7868
LIETUVIS DENTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Valandos; 1—3 ir 7—8 vai. vak.
vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 0
įnės bilietus, papuošė stalus ir
Tai. Cicero 6927
SKYRIUS: 3238 S.
Nedėlioj; 10—12 ryto.
▼s L vakare
4142 ARCHER AVENUE
Halsted Street.. T*L
Nedėliomis it Seredomis susitarus
tarnavo
prie
stalų.
Valio,
jauValandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Victory 4688.
4847 W. 14 ST.
Cicero, UI.
SVARBI ŽINUTĖ
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
namečių
skyrius
ir
jos
vedėja
/
I
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Agota Daugirdaitė.
LIETUVIS GRABORIUS
Phone Boulevard 4139
’
-v •
1 Tel. Cicero 6756
Telefonai dieną ir naktį
MA
Po
vaidinimo,
kalbėjo
Vaį
AIA
VIRGINIA 0036
Lietuvis
Gydytojas
ir
Chi
<443 So. Talman Avė.
liuckas.
1
rurgas perkėlė savo ofisus į
Tel. Virginia 1290
ANTANAS ŽEMAITIS
DENTISTAS
GRABORIUS
TeL Grovehill 1696
Vakaras
gerai
papyko.
Uz
naujų
vietų,
po
num.
4645
£.
Varde 1138
Mirė kovo 15 d., 1932 ni.,
1446 S. 49 CT. CICERO
Musų patarnavimas
tai nuoširdi padėka prideri*,
9:12 vai. vak. 60 metų amž.
Chioago, Ui.
visuomet sąžiningas Ir
Vai.; -10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
Kilo iš Raseinių apskr., Luolių
mūsų darbščiajai pinu. Aukšnebrangus, nes neturi
par., ir m.' Amerikoje išgyveno
6 iki 8 vak. Neu. pagal sutarGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
me išlaidų nžlaikymui
43 nletus.
takalnienei, jos pagalbiniu- Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Boulevard 7820. Na Va*. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vakskyrių.
Paliko
dideliame nuliudime
Ser&aomis po pietų ir Nedėldienlaia
kėnis Lukošienei, Juozalienei,
3 dukteris: Blanche A., Stanis
mai; 6641 So. Albany Avenue,
tik susitarus
Nauja, graži ko
lavą A., Freda A., žentą Alek
2422 W. MARQUETTE ROAD
Vaičkienei,
Damauskienei,
LIETUVIS GRABORIUS
sandrą Luką brolienę Julijoną
Tek Prospect 1930.
plyčia dykai.
Avė.
Pilone Hcmlock. 7828
ir brolienės sūnų Clarence A.
Didelė graži koplyčia dykai
Nenorkaitei,
Grikšienei, Arc- Panedėliais,
Seredomis
ir
Pėtnyčiomls
Ofiso T*l. Victory 8687
Zimantrowicz ir' gimines.
1821 So. Halsted Street
3307 Auburn Avenue
718 WEST 18 STREET
Of. ir Ras. T*l. Hemlock 2874
brozaitei
ir
visoms
kitoms,
kuKūnas pašarvotas 6610 So.
1
7
Ada
st.
Tel.
En&lewood
8928.
Tel. Roosevelt 7582
i rios prisidėjo prie šios vaka
Laidotuvės įvyks subatoj Kovo
AKIŲ GYDYTOJAI:
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Yards 1138
19 d, iš namų 8 vai. bus atly
rienės. Širdingai dėkojame vi
dėtas į Šv. Jurgio par. bažny
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STBEET
siems aukotojams.
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
Antras ofisas ir Rezidencija
maldos už velionio sielą. Po pa
Tel. Yards 0994
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Gyvuokite, Šv. Kaz. Akad.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
VEDZJAS
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
Ofiso Vai. auo 9-12 rytais: nuo 7-9
rėmėjų 5 sk. ilgiausius mere
Graborius ir Balsamuotojas
Nuoširdžiai
kviečiame visus
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
VALANDOS:
1650 WEST 46th STREET
gimines, draugus-ges ir pažyspieL U tarų. ir SubaL Nuo 8-9 vak.
lius, kad surengti tokių gra
Nuo
10
iki
12
dieną
tamus-mas dalyvauti šiose lai
Šventadieniais pagal sutarimą.
Turiu automubilius visokiems
Kampas 46th ir Paulina Sta
žių, įspūdingų vakarienę ir išNuo 2 iki 3 po pietų
dotuvėse.
Nuo 7 iki • vakare
Tel. Boulevard 6208-8418
reikalams. Kaina prieinama.
Nuliūdę: Dukterys,
Žentas,
Į auklėjai tokį milžiniškų veik
Tek Wentworth 3000
N*dėl. nuo 19 iki 18 dieną
Brolienė ir Giminės.
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
lių jaunaniečių skyrių, kuris
Laidotuvėms patarnauja gra
3319 AUBURN AVENUE prie manęs, patarnausiu slmpatlšRez. Tek Stewart 8191
borius Masalskis. Telefonas Bou
Ofiso Tek Victory 6893
kal, mandagiai, gerai ir pigiau negu
LIETUVIS
AKIŲ
taip
gražiai
pasirodo.
levard 4139.
Chicago, III.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Rez. Tek Dresel 9191
Vyčių Karvelėlis
SPECIALISTAS

I:

D

C H I C A G O J E

DR. J- J, SIMONAITIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. A. DOW1AT

DR, A. P. KAZLAUSKAS

1 F. BADŽIUS -

DR. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

A. PETKUS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. P. ATKOČIŪNAS

A. MASALSKIS

DR. A. L YUŠKA

S. M. SKUDAS

DR. MAUR1GE KAHN

STANLEY P. MAŽEIKA

I. J. ZOLP

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. U. BAKION

Palengvins akių įtempimą kuris
Gydytojas ir Chirurgas
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervųotu6558 . S. HALSTED STRKEi
mo, skaudainą akįų karštį. Nuimn ! GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
cataracius. Atitaisau trumpu re<ys
Vai,: 2-4 ir 7-9 vai. vakar«
tę Ir tolimą regyatę.
Oi įsas 3102 So. Halsted St.
Prirengiu teisingai akinius vlauoae
Kampas 31 Street
atsitikimuoae, egzaminatima* daro
Rcs. Phone:
ma* su elektra, parodanča m.*...
Engluwood 66įll
Office Pboi u
aiaa klaida*.
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. Wentworth 3000
Wentworth 3000
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*
Nedėliomis ir šventadieniais
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
•
1012
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 18.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
6558 SO. HALSTED STREti!
PĄ laiką su nauju išradimu
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
Valandos; 2-4 ir 7-9 vai. vakare
b* akinių. Kainos pigiau kaip kitur

DR. A. A. ROTH

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AIA

. b

B
^>3

ĮAMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų|
| patarnavimų, kuomet jia yra iabiaaeiai reikalingas.

JONAS KISIELIUS
Mirė kovo 16, 1932 m., 2:10 ryte. 54 m. unržiuu.-,.
Kilo iš Tauragės upskr., Eržvilko par., Kavolių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijonų (po
tėvais JSkiriūtė), 3 sūnus Jonų, Bronislovų ir Juoza
pų, dvi dukteris llelen ir Josephine, marčių Rose ir
du anukus Charlottu ir Jonų, du broliu Juozapų ir
►Simonų, švogerįus iJĮšvogerkas Skirias ir gimines, o
Lietuvoj dvi seseris Ir du broliu.
Kūnas pašarvotai 1406 So. 49th Avė., Cicero, Ilk
Tel. Cicero 2107. Laidotuvės įvyks panedėly, kovo 21,
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Antano----par. bažny_—

DR. A. R. McCRADIE

DR. CHARLES SEGAL

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tek Boulevard 7589
T»i. Yards 1829

DR. G. SEKNER
LIETUVIS

AKI V

SPECIALISTAS

J. F. EUDEIK1S & CO.
/ŪSŲ

ORABORULl

Didysis Ofisas

4605-07 South Hertnitage Avenue
Fūt TeUfon^i: YARDS 1741 ir 1742

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
'
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2— po
pietų: 7—8:20 vai. vakar*
Nedėliotai* 10 iki 12

4

Telefonas Midway 2880
H*mlook SIU

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampa* Halst*d gt.

Valandos: nu* 14—4: nuo 4—4
N«dėil*aii*: vaa 10 IM t|.

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuett* Road
VALANDOS:

9 iki 18 ryto. 7 iki 9 vak.
Titam, ir Vatv. vak. pagal v-lartl

A. L DAVIDONIS, M. D.
4914 BO. MICHIGAN AVBNUiZ
Tel. K*nwood 1147
Valandos:
Nuo 4 iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki S valandai vakar*

BUŪ0I9

Penktadienis, kovo 1?. 1932 -

a ir kalbomis, kurias pasakei ris narių negautų pranešimo, 7:30 vai. vakare, K. j. Macke rišasi su augimu visuomeniš- imti iš apyvartos trukdo prailv F.
(Iv.
h Mastauskas
Mns t n n skus ir dr. den-Į
den- prašomas
i įrašomas šį
si rtr«ina&imn
pranešimų skaioiro. ofise, 6812 S. YVėstern Avė., ko vartojimo įstaigų, kuriu Imonę ir biznius.
stas K. Kliauga.' Bendrai,Styti svarbiu ir būtinai daly- Chicago, 111. Kliubo valdyba tarpe C'oinmonwealth Edison
rograma buvo labai vykusi,vauti choro susirinkime. Bus
• MES NETURIME RARA
---------- -----------Co. yra viena svarbiausių, rei- 1
NAUDINGA KNYGA
’ jos leidėjai, P..op'e< Kurni- svarstoma svarbūs dalykai ir
LIAUS, TIKTAI CIESORIŲ’
are Co. krautuvės, pelnija patiekta planas būsimam cboKančia, Viešpaties Jėzaus
’
Ji turi virs 87,000 šenmnkų
lausytojų dėkingumų.
ro vakarui balandžio 24 d.
Kuomet Kristus buvo nuve
"
ir per 42 metu, kiekvienų mc- arba Dievobaimingi Apmąsty
K
“
n
'
Fr
“ncl|i
A
Oehuiibil
t|) h(,rtainį mokėjo dividen- tai apie kančių Jėzaus Krisz
.
S. L. Ig. Sakalas,
vicepirmin.
stas pas Romos pontijų Pilo
iam įen 4 vai, kalbės pa, la- (,UH. pernai Commonwealtii taus dėl kiekvienos dienos per
tų. kad nuteistu mirčiai, Filo
LIETUVIŲ ADVOKATŲ ' Marąuete Park.Sv Bar>B WKBW »Pia
Edison uždirbo po $10.40 ant ištisų Gavėnų, spauda Tilžės,
tas, norėdamas Kristų paliue
8% kaina 35c., galima gauti:
VAKARIENĖ IR ŠOKIAI boros draugijos narės kviečia- kultūrą ir Lietuvos istoriją.' 55ro IWmr * i5n)oka
suoti, liepė atvesti žmogžud
I irnia paskaita buvo praėjusį savo w.rinmkamx.
-------------mos drauge eiti prie Šv. Ko“DRAUGO” KNYGYNE
Barakų ir, pastatęs greta Iš
Kaip
laikai
per
paskutinius
munijos
Verbų
sekmadienį,
su-i
Į*
nktadien
i
4
val
*
Po
to
»
V(J
Dabar
šėrai
parduodami
la

ganytojo, klausė uydų: “Kur
popiet , •
. • . kaina
, .
. drąsūs
,
0 metų pasikeitė. Kokių di- sirinkti Sv. P. M. Gimimo pa bus
aš turiu paliuosuoti?” ftužu:
1 penktadienį
.
*• 4 vai.
.
*
bai papiginta
ir
kalbėjo
...
.... . savo
lelė pažanga padalyta visur, rapijos svetainėj, 7:30 valan- T, Pirmiausia
minia rodydama Kristų sau
„
•’ Niagara
n
žmones,
kurie pasitiki
MODERN MILLINERY
N., Y.
.
. , .
. + •
Smonės ore skraido, muzikų dų rytų, ir atsinešti savo *žen- Falls,
kė: “.Jei šitų paliuosuosi, ne
.
. WCA. Taip1 buvo salinu ir jos
įstaigomis,
turi
• 5224i/o W. 25th STREET
jdomu, kad po
* .. j• paauksuo,
š oro semia, kintamieji pn- klelius.
busi ciesoriaus t prietelist’
1 to . buvo Nia- progų .investuoti
CICERO, ILL.
.' serus. Kaikune
......
reikštai kalba, o kų čia jau
,
Valdyba gara ralis International Insti- lūs
“Ar aš turiu prikalti prie
iš baimes Mes turime gerų Ir dailių skrybė
tilto prašytas
laikyti paskaita
, ,
• •
,laiko na- lių pagal vėliausios mados. Mes parekalbėti apie automobilius ir
-----------kryžiaus jūsų karalių!” klau
r
‘
; dabar
savo pinigus
jas
prieinama
kaina po
itns 'žmogaus patogumus.1 X Sv. Kazimiero Akad. rė- per radijų. Tuo būdu gražiai mie, kur jie neneša pelno ir 1 duodame
sė Pilotas. “Mes neturime ka
$1.88 vertės daug dauriau.
Turime
at, kad niekas vietoj nešto- mėjų centro valdybos susirin- garsinamas Lietuvos vardas. kur plėšikai gali pavogti. To- 1 mažų Ir extra size. Geras Ir didelis
raliaus, tiktai ciesorių!” kly
į pasirinkimas.
vi; nuolatinės permainos įvy- kimas įvyks kovo 20
Ver- lietuviFY^kTi cen
kė minia.
kaip sykis tinka. inT' Managerka, p-lė Smilglutė.
•ksta.
bų
sekmadienį,
3
vai.
popiet.
Kas dėjosi tuomet Piloto
TRALINIAM CHICAGO •lyt' ^'7"°
'
ŠOKIŲ MOKYKLA
rus. Ta kompanija duoda pro
namuose, bus atvaizduota at A. R. D. 2 sk. ėjo prie ben- Prieš 20 metų Ghicagoje bu- Sv. Kazimiero Akademijoj,
PAŠTE
gų pirktis šėrų išsimokėjime
einantį sekmadieni, kovo 20 droš Sv. Komunijos kovo 13 vo tik vienas lietuvis advokaVisų A. R. D. skyrių pra
Norėdami išmokti šokti
būdu muokant po -10 mėnesy
d., Aušros Vartų parapijos sa
są, foxtrot ir kitus šokius,
Kompanija garantuoja 5% už
lėj, dramoje “Poncija“, ku
kreipkitės adresu:
įmokėtus pinigus. Seniau tik
rių vaidins parapijos choras.
W. MISEVIČIUTĖ
turtingieji tebegalėdavo tokių
Per vaidinimų bus išpildyta
5209 So. Halsted Street
,šėrų pirktis. Dabar jų gali
romi etiškas šokis, bus dirbti dėkoja p-lei Pranvtei už pa- taro laipsniais. Yra jau lietu-;
2-ras augštas iš fronto
ni žaibai, perkūnija, nemato puošimų A. R. T), iškilmės.
vių advokatų, turinčių teise
gauti
ir
darbininkai.
A. L R. K. Moterų Sų-gos,54g Pastnyk Anthony S.
Tel. Yards 4554
mas (angelų) choras giedos
XBridgeportiečiai liko su vesti, bylas Jungtinių Valst - Chicagos apskr. susirinkimas r)65 Szaputienė Petronėlė
Visuomenėje turi atgy'.i
“Stabat
Mater dolorosa”, žavėti ir giliai sujaudinti Kri bių
Aukščiausiam
Teisme įvyks kovo 20 d., sekmadienį,;.^ gukįs (Schucis) Petras drąsa ir pasitikėjimas pirm
/
\
“Jėzaus Kristaus maloniau staus Kančia “Vakarientm- (Supreme Court of United
'negu gali grįžti geresni lai
lygiai 2 vai. popiet, P. Švč/571 Varinauskis Jokės J.
sias”, “Linksmybė mano tu, tis”, pastatytu Vienuolyne States) Wa.shingtone. Bet ne fjįn,im0 parapijos svetainėje, j
kai. Slėpimas pinigų ar tai
Jėzau, esi” ir kitas.
kovo 13 d. Veikalas kartoja visi mūsą tautiečiai tai žino NuoSinEiii kviečiamos visos
VELYKINtS ATVIRUTES namie, ar bankų dėmutėse nie
(Marųuette Jewclry & Radio)
Visi vestsidiečiai kviečiami mas Verbų sekmadienį. Jau ir Įvertįna ją legalius gabu- k
ataiąrti į.™ atstoves,
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
kam
gero
neneša,
o
pinigai
išBridgeport.— Gudų krautu
giau bus dykai nufotografuoti.
atsilankyti ir pirmų kartų pa- nutės artistės almnnės ir aka- mus. Dažnai, mūsą pačią tar- Taip , nepamirškite atsivevėj, 901 W. 33rd Street, gali2650 West 63 St., Chicago, III.
jnatyti Kristaus Kančios dra demikės savo roles išpildė j pe pakartojamo obalsio “Sa-»v,.
PRANEŠIMAS VISIEMS
žti savo kvotų Šv. Kryžiaus n1a gauti įvairių velykinių at
Tel.
Savo draugams ir pažįsta
( augiau negu girtinai. Pade-jvas pas savų” tik maža da ,•
• - .
v • •
mų.
Hemlock 8380
,
.
, .
, i,
į.
.
.
ligonines kambario jrengnnm. virukų
miems pranešu, jog savo buPupa ka ir garbe priklauso gerb.dele lietuvių tepnsdaiko, ina*
Valdyba!
,'černę ir grocernę iš Marąuet
Seserims kazimierietėms nžtoįnydai, kad kas yra svetima
DRĄSA IR PASITIKĖJIMAS te Parko perkėliau į Bridgeveikalo
T0WN OF LAKE
eiKaio pastatymų
pasiaivinų visuomenei i tas yra geresnis ir vertesnis.
Rn))th
Eipfnvb? Berno-' '.
portų, 722 W 35th
35tli St. Visas Į
'norta.
X A. Nausėdienę, A. R. D. Tuo būdu kitus keliame, o su , +
;
ta v
, , •
bučemės įrengimas yra mo-i....
.....
. •
..
. kratų Kliubo susirinkimas p. Dabar vra mokslo ir elektnnikns Viso« nr<>- »
Kovo 13 d. Šv. Kaz. Akad. Gentį
’entro . pirmininkę,
ištiko
neviskius
žeminame.
Lietuviai
,
v
.
J
S™
VnVn
,
-i
•
*
'•
r
i
,?
rnL
.
’
PulRurusies.
*- v 1S0£
Pr !
.
,
,
.
vyks kovo 18 d., sm., kaip ro8 laikai. Apiehnkes plėtotė kes geriausios
Kainos
amos
Wm. J. Kareiva
rėrti. 1 skyrius sureng? vaka laimė:
aimė: įsimetė skaudi intekei-į
intekei-1advokatai
advokatai visada stengiasi vi>
i prieinamos.
Savininkas
1)6! geriausios rųšies
rėlį Šv. Kaz. seserų vienuoly ja į dešinę koji). Gydo dr. Sesiems patarnauti sąžiningai,
Primenu visiems, jog Bridir patarnavimo, šau
geporte esu biznį laikęs per
no naudai. Svečių prisirinko1 Bidžis.
kit.
' teisingai ir atsakomingai, o
GKF.F.N VAI.I.KY
{
‘
septynis
metus.
pitnutė Krenčiaus svetainė.
X Naujai persikėlusi iš M. ypač tie, kurie yra Amerikos
PRODUCTS
Visų kaimynų, draugų ir
Olsells šviežių kiauši
Programa buvo labai jautri, S. 9-tc.s kps., Rockford, III. 1 Lietuvių Advokatų Sąjungos
nių, sviesto ir sūrių.
Į pažįstamų prašau naudotis
4644 SO. PAULINA STREET
primenanti tėvynės meilę ir mon kuopon sųjungietė jauna nariai.
i mūsų patarnavimu.
Tel. Boulevard 1389
FRANK ŠVELNIS
mūsų bočių nuopelnus. Pro p. Eitutienė, susilaukė dukre- Kad mūsų tautiečiai lietu
722 West 35th Street
gramų išpildė parapinės mo les, Lewis Memorial Hospital. viai, o ypač biznieriai ir proDienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
kyklos mokiniai, vadovaujant M. S. 1-nia kp. nusiuntė jai fesionalai, turėtų galimumo lietuviams,'šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė
sutartis
su
didžiausiomis
laivų
kompanijomis,
taip
kad,
kuŠv. Kazimiero seserims. Ne pasveikinimų.
sueiti į artimesnę paižintį su
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
nuostabu, kad žmonės sako:
lietuviais advokatais, Ameri
T. A. D. Products,
laivus.
“Kur tik Šv. Kazimiero sesu RADIJO PROGRAMA PRI kos Lietuvių Advokatų Sųjun- panijos
3133 So. Halsted St..
7126 So. Rockwell Street
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į Chicago, III.
tės prisideda, ten programa y- TAIKINTA GAVĖNIOS įga rengia vakarienę ir«šokius Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Nev Gerbiamieji:
Tel. Republic 5099
ra graži!” P-lė O. Navickaitė
LAIKUI
atvelykio vakarų, tai yra, po Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VIII, Aš vartojau jūsų valstus Ir esu pil Mes pemiufuojame pianus
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
padainavo solo; delnų ploji
Velykų sekmadienį, balandžio Į <» antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
Gyvenimas man buvo memalonus. forničius ir kitokius dalykus.
Vartojau visokių daktarų vaistus,
mu buvo iššaukta padainuoti Praėjusio antradienio vaka- 3 d., Slioreland viešbuty (55,/
»/•/ 1
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija. bet
nieko negelbėjo. Siuntė ant opeMusų patarnavimas yra
ir daugiau. Onutė gražiai dai rų is stoties MliLS buvo tra-igatvgg jr ežero krantas). Pra-J prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti raejlos.
navo, pijann akompanuojant nsliuota lietuvių radijo pre- |tBja g.39 valandų. Bilietai tik 1 laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilic- Kai vienas žmogus patarė T. A. D. greitas, geras ir nebrangus.
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų
p-lei O. Knatauskaitei. Įdo grama, kuri kas antradienį lei-1 po 2’/, dolerių.
Bus skani,' f’’ab turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
Mes ’pervežame daiktus iš
bonkų. Tuoj pasijutau geriau. ISvartojau
S
bonkas
Ir
dabar
esu
pilnai
mių prakalbų pasakė gerk. džiama Peoples f umiture ( o. svieste keptų pavasarinių viš-!
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- sveika. Veliju visiems savo gerlau- ir į kitus miestus.
kun. Valančius . iš, Brighton pastangomis.
jtųkų vakarienė, o paskui šo- j gentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti siemg draugams vartoti T. A. D. me
Kadangi patys šių progra-1 Įf,aį prįe TnįĮ<Įįaį gr<>janči0 jji- ' reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen- diciną.
Parko. Progamų vedė plačiai
ĮVAIRUS KONTRAKTOEIAI
Su pagarba,
kelionei reikalingų dokumentų nieko nežinoma veikėja p. J. Čepulie mų leidėjai yra katalikai, tad k0 Jozavito orkestro. Prakai-' tfira už
Mrs. F. Zenavlck,
3919 W. 47th St., Chicago, III.
Peoples Furniture Go. turi labus visai
ir tai ko į «kaito — patarnauja dovanai.
nė.
šitokių laiškų mes turime Simtua
Gal neklvsiu pasakęs, kao bai didelę paramų katalikiš- trumpiausios. Todėl Amerikos!
Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga- T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
Namų Statymo Kontraktorlus
nių pagelbėjo, dabar tebegelbstl Ir
dtatau Įvairiausius namus prieinam'
Čepulienė, Sudeikienė, B. Kai kos visuomenės. Ir kadangi Lietuvių Advokatų Sąjunga!
Pasirinkti laikl> ir ,aivj> «ak«niai.gelbės toliau.
kaina
vaite, N. Mažeikaitė ir O. Na šių programų klausosi lietu-inuoširdžiai kviečia Chicagos'
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
T. A. D. PRODUCTS
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
3133 So. Halsted Street
Kovo—March
17 d. — EUROPA
vickaitė yra veikliausios ir į viai katalikai, tad jų pageida-^p apylinkės lietuvius atsilanTelefonas Hemlock 6524
CHICAGO. ILL.
takingiausios veikėjos To\vn vimu pr. antradienį buvo tik-'kyti j gį linksmąjį susipalžini”
”
19 d. FREDERIK VIII
Telef Republic M»«
of l>ake. Kuomet tik pasitai ra Gavėnios programa, suda- nio vakarą Jaunimag sriagiai
’’
”
22 d. ILE DE FRANCE
ko dalyvauti jų surengtam va ryta iš gražių giesmių ir rim- p^ofcs, o senesnieji gražiai
”
”
25 d. BREMEN
Balandžio—April 2 d. — EUROPA
karėlyje, visuomet prisirenka tos muzikos. Giedojo H. Bar-; pasike,bės ir gueifi j arį lneH.
GRNERALIS KONTRAKTORIUP
”
”
8 d. - ILE D E FRANCE
Statau namus kaip muro taip u
pilnutė svetainė publikos ir tošienė, G. Tamkonytė, J. Ro- nps nanjag
medžio
nuo mažinusio Iki didžiausio
”
”
20 d. — EUROPA
, manas ir A. Čiapas. Labai gra
i itnne nrlelnavnlanatoa
visi būna visai patenkinti.
»»
>»
Juris Prudentis
23 d. FREDERIK VIII
2452 WEST 69th STREET
Geistina daugiau tokių vei žiai ir sutariamai giedojo gie
»»
»»
29 d. COLUMBUS
Specialia 5 Dienų Namų
kėju ir tokių vakarėlių. Tuo smes solo, trio ir kvartetai.
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
Treatmentas sn žolėmis
Tel. Hemlock 2323
PRANEŠIMAI.
»»
»»
met būtų galima sulaikyti mū Gražiausias programos name14 d. — PARIS
Duodamas
Dykai
••
17 d. — COLUMBUS
sų gerų jaunimų nuo blogu ( ris buvo kvarteto gražiausia
1
SIor pnetebėtlnoR Žolių Gyduolė*
M
yra. moksllftkrf kombinacija gerlauRių
28 d. — FREDERIK VIII
romantiškų teatrų, kurie la nuiziba—ištraukos iš Verdi’o L. V. “DAINOS CHORO
Europoj, Amerikoj ir Rytų Indijoj
Birželio—.Tune
3 d. — TLE DE FRANCE
biausiai jaunimų sugadina.
surinktų žolių.
Tūkstančiai, kurie
“{■■leptyni Kristaus įžodžiai nuo
NARIŲ DĖMESIUI
NAMU STATYMO KONTRAK
M
M
7
d.
—
BREMEN
sunkiai slrffo. tapo Išgydyti per per
TO RHTS
Ten buvęs Kryžiaus”.
eitus 33 metus. Motina Helena, 1711
16 d. — FRANCE
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
W. 47 st. Chicago, III. pasiūlo jums
Tai iš tikrųjų buvo įdomus Šį vakarų (kovo-Mareh 18
B dienų Namų Treatmentą, Nueikite
pas Ją dėl šio bandomojo treatmento,
Namų Telef
ir gražus giesmių rinkinys, d.) 7:30 valandų, Mark Wbite
Teivt
taipjau dėl nemoka|nos erzami naci
Republic
6004
loek
S0«7
kuris palietė kiekvieno katali-'SųuAre parkaus salėje šaukia
jos, kad surasti kokia ištlkrųjų yra
' Jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy
ko širdį, o ypač tų, kurie ne- mas L. V. “Dainos” choro
duobų jūsų ilgai reikalinga. Atsineš
kite š| aprrslnimą. Atdara iki S v.
turi progos girdėti katalikiš- narių susirinkimas. Visiems
Plumblng A Heatlng Uetuvto
I vak. Nedėllomls Iki 2 vai. po pietų.
kų, ypač gavėnios giesmių.
, Jeigu Jus negalite ateiti asmeniškai,
nariams apie tai pasiųsta at
KONTRAKTORIU8
rašykite Motinai Helenai aprašydami
Mano darban pilnai garantuotas
Programa buvo paįvairinta virutėmis pranešimai. Tačiau
aavo ligą Ir j) prisius Jums gyduo
Kainos prieinamos
le* dykai. Pridėkite JO e. • apmokė
ažia ir rimta vargonų muzi- jei dėl kokios priežasties ko2422
WEST
69th STREET
jimui persiuntimo.
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