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Japonai kėsinasi užimti Vladivostoką
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

40 MILIJONU RUSUOS VALSTIEČIU
GRESIABADAS
Naujos japonu paliaubų

sąlygos kinams
NUMATOMA ILGA NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCIJA ŽENEVOJE
JAPONAI PRIEŠ BOLŠE
VIKUS

TIENTSIN, Kinija, kovo
20. — Anot žinių, japonai ne
pasitenkins vienos Mandžiūrijos užgrobimu. Jie žengs to
liau.
,

40 MILIJONŲ RUSIJOS
VALSTIEČIŲ REIKALINGI
ŠELPIMO

SUSKIRSTOMI NEPILNA- KAIP PANEVĖŽIO BEDARMEČIAI NUSIKALTĖLIAI , B1AI APRŪPINAMI DARBU

Kalėjimų inspekcija, ture- Paskutiniu laiku Panevėžydama galvoje nepilnamečių nu je yra per 500 bedarbių, kurie
sikaltėlių auklėjimą ketina ne anksčiau triukšmavo, o nūnai
trukus atskirti tardomuosius pamainomis dirba. Visi beda
nepilnamečius
nusikaltėlius rbiai suskirstyti į kategorijas.
nuo tų, kurie yra jau nuteisti. Prie pirmos kategorijos pri
Vieni bus nukelti į Alytų, an skirti visi bedarbiai, kurie ne
tri — į Raseinius. Nepilname turi jokio turto ir kurių šei
čiais yra skaitomi nusikaltė mos didelės, o jais maitina tik
liai nuo 17 iki 21 m. amžiaus vienas žmogus. Prie antros kaJaunesni 17 metų nusikaltėliai j tegorijos, kurių šeimas maiį kalėjimus nededami, o ati- tina du žmonės; prie trečios
duodami į drausmės įstaigas. — visi bedarbiai, kurie turi
Dabartiniu mietu kalėjimuose šiokį tokį turtą. Pirmos katevra laikoma viso labo apie gorijos bedarbiai į savaitę di3,200 nusikaltėlių. Jų tarpe y- rba tris astuonių valandų darra 229 nepilnamečiai vyrai ir bo dienas; antros — dvi ketu
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I- Kent, \\ ash., nuėsto gatve potvmio metu. 2. Fox Boys mihtarinis orkestras ir prez. 49 nepilnametės moterys. Ta- rių valandų darbo dienas; treHoover’is šalia Baltųjų Rūmų. 3. J. M. Clavton’o iš Devalare stovyla; Clayton’as buvo
rdomųjų, kurie manoma atski- čios kategorijos bedarbiai davalstybės sekretorium prezidento Taylor’o laikais.
---- ------ ---- -----—...........
,
__________________________ rti nuo nuteistųjų, yra 126 as i rbo negauna. Už darbo valan.‘
i dą savivaldybė moka 50 centų
6,500 POLICMONŲ PRIĖAUTOMOBILIŲ AUKOS menvs.

RYGA, kovo 19..— Žinio
mis iš Maskvos, mažiausia. 40
milijonų valstiečių įvairiose
Rusijos dalvse vra reikalingi
- , , ,
\
šelpimo dėl nevykusio derliaus
praėjusiais metais. Valstiečiams yra reikalingas ne tik
maistas, bet ir javų grūd'ai
'
sėklai.

Japonai Įsitikina, kad bolše
vikai negali su jais kariauti.
Jie bijo iš vakarų pusės prie
šų puolimo. Bijo revoliucijos.
Tad negali siųsti daug kariuo
menės i Tolimuosius Rytus. NAUJOS JAPONŲ SĄLY
Kad taip, tai, anot žinių, ja
GOS KINAMS
ponai planuoja ne tik pasisa
vinti rytini kinų geležinkelį,bet
ŠANGHAJUS, kovo 19.
užimti Vladivostoku ir dide Japonų vyriausybė prisiuntė
lius Sibiro plotus.
ėia naujas kinam* paliaubų
s,lygas.
'
AMERIKA LABAI SUSI
Japonai reikalauja, kad kiDOMĖJUSI
m, kariuomenė pasiliktų už 12
ir pusės mylių nuo šapgbaIVASHINGTON, kovo 19.—
jaus; pažymi, kad japonų ka
Krašto vyriausybė labai susi- riuomertė bus grąžinta į Šandomėjusi bolSevikų ir japonų gbajaus Wooaunįo ii'nŲųĮ'ir

MĖ ŠV. KOMUNIJĄ

CHICAGOJE

----------------------------------------- bedarbiams.

Cook’o apskrity šiemet ligi GOLDBERGAS GAVO 9
NEW YORK, kovo 19. —
METUS KALĖJIMO
i VAIŽGANTAS PERSKAITĖ
kovo 20 dienos automobilių ne
BUVO SUSIRINKĘ KANDI
į DAUGIAUSIA VEIKALŲ
Aną dieną šio miesto 6,500 ka
laimėse žuvo 234 asmenys.
DATAI OPONENTAI
talikų policmonų susirinko į
—— - ——---------------------- [ Kariuomenės teisme buvo na
t
Iš Vytauto D. komiteto su
Šv. Patriko katedrą, kur klauTIK VIENAS MUILO BUR- tgrinėjama žymiaus Klaipėdos
........................
v
Aną vakarą Miesto Moterų
BULAS
1 komunistų veikėjo, Saliamono žinojom, kad konkursui priw sv. Manų ,r vnn pr.«nė »v. kliflban allkviesta viai kandida
Goldbergo byla.. Jis buvo į statyti veikalai jau baigiama
Komunijų.
. Cook>0 apskritjes prok„.
BERLYNAS,
kovo
19.
teismą
patrauktas už prlklau- į skaityti ir dar šią savaitę ma
IS katedros pnlicmonai nu- j.roro viptą, dfnmkratai ir rpa.
Vokiečiai ima. pripažinti, kad svmą prie komunistų partijos, noma, kad bus paskelbta, kužygiavo į Astor’o viešbutį, kur pBblikonai
jvyko pusryčiai. Tenai dalyva-. j vra ? jr
ansirinko. atlikti “reidai” fašistų parti- veikimą jų naudai ir platini- rie autoriai laimėjo konkursą
jos susirinkimų patalpose Prū-! mą komunistų literatūros.
! ir po 10,000 litų. Iš visų konvo. ir kalbėjo Jo Emin. kardi- Tpnai'jip re,;w. sav0
kurso komisijos narių daugiau
• sijoj yra tik vienas muilo bur
uolas Haves’as, miesto majo-'ir nusjstatymą.
Teismo pirmininkas buvo
bulas.
4
sia veikalų perskaitė kan. dr.
ras
Walker’is, policijos viršipulk. Budrevičius. Teismas
nlnkas"Mniroonėv’as, ir kt
J. Tumas-Vaižgantas: jis iš
Policija peržiūri krūvas pa-1 . , , .
; ,
.......
truko labai trumpai — apie
PAŠOVĖ BUVUSI SAVO
kariuomenių sųjudžn, Sibiro- k>d japomJ istrankimą prižifl.
'
imtų rastų, bet nesitiki ką nors
, ,
f. studijavo visas dramas ir apy
. a. _ , . v. |15 minučių, nes bvla vra visiSĖBRĄ
Mandžiūrijos pasieniu.
Irėa mai5ytoji valatybil} koml. 'file New Yorko Plenumai j
sakas bei romanas.
svarbaus susekti. Tai pnpazis-1 v, .
,
...
~ ...
_T , . ..
. ' 1 skai nekomplikuota. Goldberpriklauso Švenčiausiojo Vardo
ta ir pats Vokietijos vidaus
Praneša, kad abi pusės ruo- i sija, įėmus japonus ir kinus
draugijai.
Turintis policinį rekordą ir reikalų ministeris gen. W. Gro gas kaltu prisipažino ir net
šiaai j karo žygius. Mažas ne-Į
PripS
pradė8jant
derybas
BEKONŲ STATISTIKA
pataisė savo gynėją prof. S.
taip pat politikierių stiprią pa ener’is.
susipratimas gali sukelti karų.j paliaubp k|ausimu> pažyn)i
I Bieliackiną, norėjusį įrodyti, Į Pereitais metais veikusios'
ramų J. Sovetzky’s, 6234 So.
ROMOJE KUNIGAIS ĮŠ
Kaune,
ponų vvriausvbė, pirmiau turi
Westem avė., savo parduotu- Tuo tarpu fišistų partija kad jjs nepriklanaė prie Lietu- kiaūlili »k®^yk‘<>«
VENTINTI DU AME
KONFERENCIJA BUS ILGA jvykti konfer(!„cijf aptarti ja.
,
. ,
.
i kreipiasi teisman, kad ištirti
vos komunistų, — jis pats ti Klaipėdoj ir Panevėžy iš viso
veje pašovė buvusi savo sėbrą
.
RIKONAI
'
tu
“
reidų
”
teisėtumą.
ponų prekių boikoto ir japonų
kino, kad prie Lietuvos komu suvartojo 535,899 kiaulių ir
G. McDonald’ą.
pagamino 17,934,657 klgr. į už
ŽENEVA, kovo 20. — Nu apsaugos Kinijoj klausimus.
nistų kaip tik priklausęs.
ROMA, kovo 20. — Vakar
sienį eksportuojamo bekono.
siginklavimo konferencija nut
RASTI ŽUVUSIO LAKŪNO
čia kunigais įšventinti du Žie
PRIEŠ PARDAVIMO
Buvo
paskelbtas
teismo
spre
,
Daugiausia pagamino Klaipėraukta ligi balandžio mėn. 11 ANGLIJA ĮSPĖJA AIRIJĄ
RAŠTAI
mių Amerikos kolegijos stu
MOKESČIUS
ndimas, kuriuo jis buvo nutei- do? skerdykla. Iš viso paga
d. Pranešama, kad tą dieną
dentai. Tai J. Bride’as iš ScAMSTERDAM, Olandija, utas 9 metus į sunkiųjų darbų minta bekonų už arti 50 mil.
konferencijos atstovai imsis
LONDONAS, kovo 19. — ranton, Pa., ir J. Sheeny’s iš
“Illinois Manufacturers Akovo 29. — Žiemių Atlantike j kalėjimą.
litu.
tikrai dirbti. Žinovai sako, kad
Naujas Airijos prezidentas De Wilmington, Del.
ssociation” siunčia protestus
. .
Didžiausias kiaulių pristaty
konferencija bus ilga. Gal ji Valeru paskelbė, kad jis Airi,.
..
, 'kongresui priež pardavimo mo ra"''
^ner*°’ l“k'Y
VOKIETININKŲ RE
įšventino kardinolas t f.
i no Cramer’o raštai, būtent, jo
mas buvo lapkričio—gruodžio
prasitęs vienerius metus, o joje panaikins priesaiką Ang- o Abu
,
kesčių sumanymą
1
...
,
..
.
.
,
a
Salvaggiani.
PRESIJOS
“laisniai” (liūdymas), leidi
mėn. — tada buvo suvartota
gal dar ir ilgiau.
lijos karaliui ir mokamą Ang
apie 200,(XX) kiaulių. Bendrai,
mas skristi per Atlantiką ir
lijai atlyginimą už žemę.
NUSKENDO GILIOJ
Kaip
žinoma,
vokiečių
tei
KOVA
SU
KALINIAIS
bekonų
gamyba yra padidėju
motinos laiškas.
SUMAŽĖJO JAPONU EKS
Anglijos valstybės iždo kan
DUOBĖJ
sės katedros vedėju V. D. uni si 4 kartus.
PORTAS I KINIJĄ
Cramer’as žuvo Žiemių jfl'cleris Chamberlain’as vyriauversiteto teisių fakultetas bu
MEXIC0 CITY, kovo 19. —
*a
A ttto ,
įsvbės varde paskelbė Airijai
Akmenų skaldyklos gilioj roję praėjusiais metais. Se- vo pasikvietęs Berlyno un-to ATIDARĖ DIDELĮ TILTĄ
Iš valstybinio Jalapa ((Vera
ŠANGHAJUS, kovo 19. —
i „j ••
•
duobėj prigėrė 0. Degener’is, Į niau rastas jūroj sulamdytas
T
.
, . T_. ..
! jspejimų, kad ji saugotusi nuo
docentą Sokolovskį, seną rusų
Cruz’o valstybėje) kalėjimo
Japonu eksportas , Kiniją per
aumaI)omo žygj„
51 m. amžiaus, iš La Grange jo lėktuvas.
SIDNEY, Australija, kovo
mokslo žmogų, ir jis tam savo
išsiveržė kaliniai. Jie mie Park miestelio. Tas įvyko tiesį
praeitą vasarį abelnai imant '
----------- ---------sutikimą buvo davęs, bet jis 19. — Šiandie čia atidarytas
sto gatvėse susikovė su polici
sumažėjo ligi 49 nuošimčių.
IŠTREMS TRIS ŠNIPUS
31 gat. ir Salt upeliuku. Jis TRIUKŠMINGAS ANGLIA- dabar turėjo nuo savo vietos didelis uosto tiltas. Iškilmių
ja. Žuvo 2 policininkai ir 3
Yangtze paupiu net ligi 80
KASIŲ STREIKAS
atsisakyti, nes vokiečiai neiš metu buvusis britų kariuome
kaliniai. 2 kaliniai suimta. Ke važiavo troku duobės pakraš
nnoš. sumažėjo japonų prekių
PARYŽIUS, kovo 19. — Ži
čiu. Įlūžo ledas ir jis nugar
liolika paspruko į artimuosius mėjo drauge su mašina duo- SCRANTON, Pa., kovo 19. davė jam leidimo važiuoti į nės kapitonas de Groot’as pa
importas. •
niomis iš Berne, Šveicarijos
Streikuoja iš unijos išėjusi Kauną. Anksčiau jį visaip į- griebė iš kareivio arklį, ant jo
kalnus.
federališkoji taryba nuspren
bės dugnan - 70 pėdų giln-; ang|iakaaių yrura.. Vnkar jvy spėjo, kad neitų, o kai tas ne užšoko ir nudūmė ant naujo
MUKDENE IŠKABINAMOS
dė iš savo krašto pašalinti tris
mon.
ko riaušės. Baigės šaudymais. gelbėjo, tai griebėsi ir šios re tilto. Tenai jis sušuko, kad
LENKIJOJ BAIGĖS STREI
ŽMONIŲ GALVOS
italus šnipus, dirbančius .sveti
Keletas asmenų sužeista. A- presijos — nedavė paso.
Pietų Valijos varde jis tiltą
KAS
mos valstybės naudai.
NORI ČIKAGIEČIO GUBER jpie 50 riaušininkų areštuota.
atidaro ir nukirto juostelę.
SOSNOVICAI, kovo 19. —
MUKDENAS, kovo 19. —
NATORIAUS
_____________
Žiūrovų tarpe kilo nepapra
PASKOLA UŽ DEGTUKUS
40,000 lenkų angliakasių nut-I
Šiame mrieste šalia kinų gyve
MASKVOJE ŠALČIAI
stas sąjūdis, nes tiltą turėjo
rnuloė streiką, nieko''nelaimė- 1 Kad Cbicagos miestui išsi- , MOUNDRVTLLE, W. Va,
namos srities iškabintos 9 nu
Švedų
degtukų
koncernas
atidaryti P. Valijos premje
MASKVA, kovo 20. — čia darni. Jie 4 savaites streikavo sukus nuo aukštų valstybinių kovo 19. — Įvykdyta mirties
žudytų Mandžiūrijos valdžios
priešų galvos, kad tuo būdu! siaučia dideli šalčiai — 6 laip- prieš atlyginimo sumažinimą. mokesčių, majoras Cermak’as bausmė pakorimu žmogžudžiui balandžio 1 d. įteiks Lietuvai ras. De Groot’as tuojau areš
pataria gubernatoriumi rinkti Harry F. Powers’ui, kurs mo- paskutinę paskolos dalį, tai y- tuotas. Po to iškilmės toliau
nubaidyti visus kitus valdžios1 sniai žemiau O. Gatvės ledu
ra 20 milijonų litų.
tęsta.
J
nuklotos, slidžios.
teris viliojo ir žudė.
PLATINKITE “DRAUGĄ* čikagietį.
priešus.
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“D R A U G A S ”
Melną, kasdien, l&skyrue sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Pu*
jfM Melų — (3.50, Trims Mėnesiams — 11.00. Vienam
B Mėnesiui — 7 Be. Europoje — Metams 97.00, Pusei Mejft* — 94.00, Kopija .08c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų, negra; ftna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
vai. po piet

1

Pirmadienis, kovo 21 d., 1932

DRAUGAS

“DRAUGAS”
UTHUAN’IAN DAILY FR1END

riausybė iki šiol griūvantį “biznį” paskolo
mis šiaip taip patams t o, bet darbininkams iš
to nieko netenka. Ir, štai, pusšešto bilijono
dolerių skyrimas kaip tik gelbėtų darbinin
kams ir atgaivintų “biznį.’'
Viešųjų darbų priešai yra, kaip sakyta,
turtuoliai. Be kitko jie argumentuoja, kad
dideli viešieji darbai pakirstų privačius “biz
nius,” jiems patiems, turtuoliams, sumažėtų
pelnas.

SVEČIAI IR DOVANOS Iš AMERIKOS

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNAS

Štai, jau aušta pavasaris,
Šimtai Amerikos lietuvių yra
pasirengę aplankyti gimtinę,
Visi, kas tik keliauja į Lietuvų, žino, kad ten būsime sve-

viečių ir jie sau į taikų pasi- U S. m. kovo 7 dienų šv. Pran- ciškonių vokiečių seserų, kukvietė visus kitus lietuvius. Jr,škaus seserys lietuvaitės iškil- rios nuoširdžiai gelbėjo ir paatliko pagirtinų darbų. Šilą- ibingai ir linksmai prisiminė dėjo mūsų lietuvaitėms kaip
liečiai dar dabar tebetęsia sa svarbių dienų prieš dešimt moksle, taip ir dvasioje aukyo darbų.
metų. Tai yra diena, kada pa- ietis ir bujoti. Tadgi, 1925 m.
čiai ir todėl būsima matomai
B Lietuvos gasireiškė pirmieji ženklai iš buvo užbaigtas Motiniškas na
sutiktl. 0 tas mūsiškių Lietu- y#
ti j
k
trūkti iš ‘‘Egipto nelaisvės”. mas, kuris, daugumas manė,
Voje malonumas bus to didėsNe yienas
pa. I, Sukako dešimties metų su- bus per didelis tokiam mažam
Į tų argumentų jiems, štai, kas atsako uis, ko daug.au dovanų ten siuntęs
keW knygų h. u- kaktuvės, kada sušvito pirmi seserų skaičiui. “Žmogus mųma: Privačiai “bizniai” jau ir taip perdaug nusivešune. Nuo senų laikų xtai yra gavęs dėkingulI^ reiž. laisvės saulutėm šviesos spiri- sto vienaip, o Dievas rėdo kiplačiai išsivystę. Juk tas jų išsiplėtimas ir mėgiamiausia Lietuvoje amelaiįkus. Dabal. žinan- duliai. 1922 m. kovo 7 dienų taip”.. Štai, pagal Aukščiaudidelį nedarbu sukėlė. Q viešieji darbai at (nkiečių dovana yra doleriai,
r apie
• savo parapijose esą-;;didžiai gerb. pralbtas M. L siojo Viešpaties valių, dešimt
, 3
treji
gaivintų ir pačius privačius “biznius”.
Bet

šiais

pablogėjusiais

lai-

^ius

knygynus

turėtų

ren„tį!Krušas, Cliicago, 111. gavo pii -

erių ir pas ameri-. talkas
pr^a. ųnų laiškų iš Šv. Pranciškaus
Viešųjų darbų klausimų senato komitetas kais tų dolerių
Published Daily, Except Sunday.
4
svarsto. Bet nereikia nė laukti jo pravedimo. kiečius ne kiek beliko. Tad »ių asmenų ir kelti kapitaių ,Vokiečių vienuolyno Su JSUBSCRIPTIONS: One Tear — 96.00. Stz Months
— 98.60. Tkree Months — 93.00. One Month — 76c. Komitetas atlieka tik paprastų formalumų. daugelis amerikiečių šiemet knygOlus
nupirkti ir esamų Pittsburghro II. C. Boyle paSurope — One Tear —
Stz Months — 94.00.
Jis negali pasakyti, kad tas klausimas yra vyks į Lietuvą su lengvesnė- knygynų Knygynai reikiati ,tvil"inimu ’kad lietuvaitSs se"
I Oopy -į .08o.
»
__
Advertising in “DRAUGAS” brings best resalts.
tokiame atsiiilfime la.>rys g»U» atsiskirti nuo tonnesvarstytinas ir atmetamas. Komitetas šį mis kišenėmis.
Advertising rates on appllcation.
klausimų pasvarstys ir pagaliau pasakys, kad Toks dalykų stovis gal ne- tai prieinama kaina parduoee8e") ir Sal5s or«anlz,,<”
2334 S. Oakley Av., ChicagO į sumanymas netinkamas. Nerekomenduos rū v
i
.
.
i
'
ti savo lietuviška
bus malonus nei patiems Ame-' tų savo knygas.
|
_ vienuolyną.
J ‘
mams jį pripažinti,
riko. svečiams, nei giminėms „ .
. .
, I Tiesa> “tangva M® ««•
Lietuvoje.
Tačiau
atsimenant,
J*.
Patampau.
tur gsnj padaryti. Dievo ir tautos
L
DIENOS KLAUSIMAI
Šiandieninė vyriausybė nesirūpina darbi

kad tokia Dadėtis vieŠDatavo bUt dykai at“elt4 >ncs ekskui- meile užsidegusios seserys ne-

VIEŠŲJŲ DARBŲ KLAUSIMAS

metų prabėgo ir jau mūsų vie

uuolynas per mažas, nes yra
uPie 150 asmenų, o prieš dešimt metų buvo tik 15. Čia J.
Kristaus įžodžiai pildosi: “Negali pasitepti nuėstas ant ka-

tao pastatytas, ir nei uždega
žiburį ir nestato j>o saiku, bet
ant
. žibintuvo, idant šviestų
visiems, kurie yra namuose”.
«v. Mat. V: 14. 5. Taip ir Šv.
Pranciškaus vienuolynas, ant
Dievo Apvaizdoj Kalno stovėdamas, neša Tikėjimo, Apsvietus ir Doros sviesų pasaųliui.

ninkų
ir
bedarbių
būtimi ir. likimu. ■ Ji visų,kad
tokia pooatis
padėtis viešpatavo
viešpatavo Bantai Jaa ydžtų, kai
1-1
u n.i J 1 i •
' .
“
sav0
sunkenvbes vailaikų skelbia, kad laikai patys savaime pa-j visame pasaulyje, tai tas ne- ,
at..iuveioe i sunkenybes, vaiT~» ji
ii i*
voko m
st.i gerbūvis
„rhnri. jau
i..Jbus
5kaudEai atjaučiama ga2*'
,
s.us ir Priespaud», atsidavugerės. Tad
ir sako,
kad, štai,
'•
žinome, Lietuvoje švie- Bi°s Dievo valiai ir padedant,
čia pat — už kampo. O gerbūvis, kaip sako nei vienų ,nei kitų
tinio darbų varo ir skaityklas aukštos dvasios ir nenuilstanžinovai, grįž tik pasikeitus krašto vyriausybei.
Ar negalėtume vis dėlto kų steįgįa pavasarininkai, blaivi- tiems veikliems kunigams: J.
nors sugalvoti, šių depresijos nįnkaį, šaUiįaį. platus švieti- M. gerb. pralotui Krušui, kun. Kadangi seserys pranciŠKoPASTABELES
metų ekskursijas į Lietuvų y- 1UQ darbas yra varomas Lietu- M. J. Kazėnui ir aa. kun. J. nės išaugo taip gausiai ir gra
r
pitingai paž^nėtil Man ro- vos karįuoiuenėje. Minėtų oi- Sutkaičiui, kurie ilgų laikų žiai iki to laipsnio, kadangi
Pastaruoju laiku pradėjo žudytis kapita dos, kad tų galima padaryti gania^ųų įT kariuomenės rūpestingai darbavosi, kad įš- įgijo gražų namų ir ramių
listai, milijoninkai. Tai liūdnas reiškinys, ku su mažu* apsunkinimu sau ir ^tykioms Amerikos lietu- vestų lietuvaite s seseris iš vietų; kadangi daugelis iš
vių SpaŲdiniai būtų labai pa- “Egipto nelaisvės”.
Dievas
ris neigiamai veikia visuomenę. Darbininkai su nemaža nauda Lietuvai.
jų būrelio pasiekė aukštus
jau kelinti metai kenčia vargų, daugumas ir Visi žinome, kad Lietuvoje geidaujami.
'
į viskų gali, nes, štai, atėjo va- mokslo laipsnius; kadangi pabado mato, o vis dėlto mato reikalų gyventi. knygos yra branginamos. Ca- <
.
landa ,kad ir per dideles sun- ilžymėjo mokyklų vedimu ir
, _ ___
, , r i •
. • ,
Bet kapitalistai, įpratę lėbauti, kada bent Irų gadynėje dėl lietuviško m- Lietuvos skaityklų
.\ .. rėrtumo
.
kenybes,
betgi atsisk >re ir ketUvių vaikučių auklėjimu;
šiek tiek vargas prispaudžia, ar šiaip jaugto žmonės Sibiro nebijodavo, '“j“8 SaIetli grupuotis aplink
metais ;_______
jau minėjo dešini- todėl šiais dešimtaisiais ’to
Dabar
ten
naujoji
karto
auk
.
stambesniuosius
mūsų
judėjim
sukaktu-1 vtonUol™ uvvavuim metai
kokį nepasisekimų sutinka, neišlaiko, žudosi.

-Senato komitetas nagrinėja viešųjų dar
bų feikalų. Pagal projektų reikia skirti pus
šešto bilijono dolerių keliams, statybai ir ki
tokiems federaliniams darbams. Tais skiria
mais bilijonais būtų sumažintas bedarbių skai
čius ir atgaivintas krašte “biznis” naujų ga
minių reikalavimais.
Šis milžiniškas projektas iškeltas senai,
kai tik buvo kilę blogi laikai, kai lėmė didėti
V nedarbas. Šį projektų (sumanymų) pirmyn
" stūmė įžymieji krašto ekonomininkai ir laik
raštininkai. Sumanymų rėmė ir Krašto Ka
talikų Gerovės Konferencija.
Tačiau tam sumanymui, kaip .pirmiau,
...
(Tncae-oi
*
j.Vienuolyno gyvavimo metais
lėjama savose 7.lietuviškose
mo- mn
•fno ppntnu,
centrusChicagoj tame
tame yes.
taip šiandien priešinasi krašto vyriausybė.
I visos sesutės su dar didesniu
kyklose. O visi žinome, kad'darbe imt'» vadovybę “DrauKaip paprastai vyriausybė vaduojasi turtuo
Iškilmingai ta brangi isto- pamaldumu siųs savo nuolenBetų mibjoninkų, kapitalistų rasi doru,! jaunm(li, dangumas yra sma- ^as . su sav 0
riška diena" paminėta.
lių nusistatymu. O turtuoliai visų laikų yra
Aukščiausiam V.
teisuigu
būdu praturtėjusį.
«lijo
”
^“■id^risa^šute
visinon Hnrlii
nrafnrioii-ici Jų
Tm daugumas mill^
L
. .
.
.nn-izvi An
Antri
ii n ji “^biuiukas
'harhinin
’ * ; ^“H^ratkUkTev:
nepalankūs viešiesiems darbams, nes tie dar
suteiktas mabai sumažintų nedarbu, kai tuo tarpu, jie sa —•
7“ d!Uktas
ta spaustuvė Pennsylvanijoje “Z
Se8UtCS’ °
azta>nes,
Kunigus
taip pat už kunigus
dojimu. Jie elgėsi nekrikščioniškai, nežmo tuvos žmonių knygių, apetiko, nedarbas nėra krašto vyriausybės reika
vienuolyno orgamzuotojas. S«-, pirIntakfln„s kurie uoliai dar.
niškai. Taigi, daugumas jų nenormaliai gy
lą®- X
tų?
sutes ir visos mokines gražio-; u.,
vn<; t.,
;o«h«Ivtio uh
.;
lų
Vienuolynų
vvionVivv.zv loiL-z. Jor t,°
navosi
ta v
steivena,
nenormaliai
ir
gyvenimų
baigia.
“
Koks
,
.
plaukimo
laiko
dar
turime
ir
Kad viešieji darbai yra 'reikalingi, apie
sykių ;
'
~ " mis
m“ «iesmėuiis siuntė Dievui
uj vi;us rtnl£jus ir ge.
•gyvenimas, tokia ir mirtis,” sako priežodis. Amerikiečiai daug
1
susitelkdavo, kad kų nors Lie-1 aUg
imC a M amerikietis P“‘if‘k’!
tai negali būti jokios kalbos^ Tie darbai bū
neaPsako,“ai «ai'-' paširdžius ,kurie įvairiais bū
tų didelis krašto “biznio” išjudinimas. Vie
siąs malonūs, kuriomis tų vie- dais prisįdc,jo prie tos
tuvos reikalams nuveiktų —
šieji darbai išjudintų pramonės mašinos ra
adnūnistrarija uuolynų .apdovanojo per de-|yjains reika|i
Nepamirškite, kad dienraštis “Draugas”, bažnyčių atstatyti, varpas į- “Draugo”
nt metų.
!
’
°
tus. Prasidėjus darbams, tuojau padidėtų į- Federacijos apskričiui pritariant, organizuo- taisyti, kapines aptverei ir tt. sumanymui rengti vajų
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lAčifi,
visiems!
▼ai riaušių daiktų reikalavimai. Gautus pini
ja, ^skursijų į Eucharistinį kongresų, kuris Tai vis darbai, kuriems buvo tuvos skaitykloms remti Ame- Pačioje pradžioje tik lo se-Į
gus darbininkai panaudotų drabužių, maisto
Kun. J. V. Skripkus
bus birželio 22—26 ddi., Dubline, Airijoj. Eks reikalingos stambios sumos— rikos lietuvių knygomis prita- Ker'U atsirado, kurios, Dievo į
Sr ir kitko įsigijimui. Visos pramonės šakos im
---------------------kursijai vadovaus kun. Jonas J. Jakaitis, M. Ar negalėtume dabar surengti įia ir savo knygas tam reika- pasiprašusios, drųsiai žengė
tų veikti. Pamažu imtų gerėti Taikai. Pinigų
talkos surinkti šiek tiek pini- »lui atiduos specialiai suinažin- žingsnį pirmyn. Eidamos įei- į
NAUDINGA
KNYGA
L G.
.O,
apyvarta padidėtų.
gų ir pasiųsti keletu dešimčių tomis kainomis;
singais keliais, su> Šv. Tėvo .
dėžių knygų.
“Draugo” adm-ja. leidimais ir palaiminimu, ap-1 Kančia, Viešpaties Jėzaus
Krašto vyriausybės pastangomis kongre
' leido lenkių vienuolyrių ir ka- Į arba Dievobaimingi ApmųstySunkiai serga didž. gerb. kun. Feliksas
Iki šiol amerikiečiai telkdn------------- —
sas skyrė du bilijonus dolerių “biznio reFasistų rtu glaudės prie vokiečių pra-' mai apie kančių Jėzaus Kriskkonstrukcijai” teikiant paskolas. Šios pas- Kudirka, Marijonų Kongregacijos ir vienas vosi bendram darbui pagal pa- ROMA, kovo 17.
)s jau senai duodamos. Bet pirkimo jėga žymiausių ir autoritetingiausių Amerikos rapįjas. Kas neatsimena Ch'v vyriausybė išleido įstatymų, nciškonių, bet su intencija tap- taus dėl kiekvienos dienos per
Fneatgyja. Ir ji negali pakilti. Nes milijonai lietuvių katalikų visuomenės vadas. Paši cagos raguviečių talkos var- kuriuomi įvairios krašto pra- ti tikrai laisvomis lietuvaitė- ištisų Gavėnę, spauda Tilžės,
Į kaina 35c., galima gauti:
darbininkų, kurie sudaro svarbiausių jpirki- I melskime, kad gerasis Dievafc grųžintų mū- pams įtaisyti Raguvoj? Alsi- monės bus jungiamos į trus-mis vienuolėmis.
DRAUGO” KNYGYNE
3 metus gyveno prie pranifto jėgų, nedirba ir neturi pinigų. Taigi, vy- sų vadui sveikatų.
rado būrelis energingų ragu- tus.
rloiumininn

ŪGONINfiJ

1 kuriose buvo sužeistas ir kurios prieš du tis, būtent, kaip pas pasveikusius iš didemėnesius pasibaigė, pasakojo kaip apie j lės, sunkios ligos.
‘
Ilgas valandas galvojo, matyt, apie
vakarykščios dienos atsitikimų. Visas gy
Vertė Vincas Ruseckus.
dymosi laikas sveikstančiam buvo tarpu, savo būtį, galėdamas tyliai ir apžiūrinė
-------- -.. »
kurio negalėjo užpildyti jokiais prisimi damas liesas savo rankas, tartum ten
(Tęsinys)
būtų atsakymas į daugelį mįslių. Kų tai
— Šauk, ko tankiausiai!... Pradėk!... nimais.
— Sesut — klausė, —- ar apsupimas stengėsi savyje sutaikinti, pataisyti, pa
Įpuola tarnas ir metėsi jam po kojų.
keisti. Ir buvo visai ramus, tik begalinėj
kairiojo sparno nesusektas liko?
—. Pone, pone... — suvirko.
"
— Mes nieko čia^nežinom. Dargi ne jo tamsiųjų akių giluuioj prisipynė kaž
— Pulkit! Kareiviai, pirmyn!... Kas
Viešpatie... Trofai, kas, kas tai žinau, ko reikia ir pasiklausti apie tat kokia paslaptis, neaiškumas taip negilus,
tokio
kad likdavo baisu. Tai vėl grįždavo silp
Nieko...
yrat...
— Tai keista — sakė. -t- Visi tai numas ir karščiavimai per miegų, o tas
k \ — Sveikas, sveikas!...
verkšleno iš
miegas sunkus, kankinus, kaip budėjimas.
žinojo.
, džiaugsmo Trofas.
— Sesut — klausė toliau, ar aš sun Ir tuo laiku, kai tęsėsi nepalenkiama ko
Bet Povilas Petravičius dar nebuvo
va jo sielej ir minty, slinko ilgos pava
aveikas. Po trumpo blaivaus laiko sugrį kiai buvau sužaistas? Ar sunkiai sirgau?
— Taip, labai. Kentėjai tamsta labai sario dienos. ’
«
žo karščiai ir kliedėjimai. Rodėsi, kad ir
—
atsakinėjo
sesutė,
suklofttydania
leng

—
Kas
tai
yra,
galų
gale,
mirtis?
—
Bga sugrįš ir žaizda vėl atsivers.
Bet laikas ir alyvų kvapas, plaukius viau, užjaučiamai šypsodama savo rusvo užklausė sykį sesutės.
— Kas tai yra mirtis? — pakartojo
Jpro atvirų langų į ligonio kambarį, padarė mis lūpelėmis. — Bet dabar jau gerai?
tyliai. — Pati nežinau, kaip mirtį apibū
■avo. Protas grįžo greitais šuoliais, nors Netiesa?
— Hm!... marmėjo leitenantas ir ne dinti. Mus mokė, kad mirties valandoje
rodėsi koks tai išsiblaškęs, tingus, lyg ant
siela atsiskiria nuo kūno ir nubėga kaž
E paujo gimstųs. Tačiau iš lengvo prisimi- atsakinėjo.
Per ištisas dienas gaudė išsiblašku- kur toli, toli... Gėlės tada jau nekvepia,
•nė sau viskų: kautynęs, naktį apkasuose,
[Bužeidžiamų kritimų-ir šūvį į galvų. Bet *ias mintis, žiūrėdamas į giedrų daugy, saulė nebešviečia...
Užsispyręs tvirtino, kad krito ue ant ly- I lyg jo® ten būtų išrašytos. Jo veide atsi
— Laimi gerai — tarė ligonis. — Ta
gaus lauko, bet kažin kur kalnuose nusi- mušė susikaupimas ir atkaklumas, akyse me nieko baisaus, o vis* dėlto žmonės taip
!Hto į "prapultį pilnų rūkų. Apie kautynes, atspindo tas sopus, bet ir malonus gailes- bijo mirti. Bet aš niekados nebijojau.

— Tamsta esi leitenantas, tamsta esi
žinomas tfrųsuolis.
— Phi!... atsakė keistai. — .
Tada kas kita buvo...
Žvilgterėjo į jų ilgu, blaškančiu, at
siimtu žvilgsniu.
— Kada aš sveikas būsiu?... — atsi
duso.
Ji jradėjo siaurų delnelį ant jo kak
tos.
— Tamsta jau esi sveikas. Tiktai ne
reikia dažnai apie ligų galvoti, apie karų,
apie žygius. Tik pažvelk, tamsta, kokia
stebuklinga saulė, kiek šviesos...
— Tikrai — atsakė — Nuo tų min
čių uiau be galo sunku. Kartais inan ro
dos, kad turiu 'akmenį galvoje. Aštrus
uolos gabalas, kurs po truputį leidžias,
bet dažnai. Bet dažnai.
. — Eit, kas vėl per mintys. Netuojau tamsta atsikelsi.
Atsisėdo ant jo lovos ir žiūrėjo į tų
išblyškusį, išsekusį veidų. Paskiau pra
dėjo glostyti jo raukas, nuo alkūnes iki
delno ir monotonišku, lygiu balsu pasa
koti apie kaimų, apie lankas, apie mišką.
Klausė to visko, kaip ir įdomiausios pa

sakos, tankiai akimis mirksėdamas. Sken
do jos žydriose, švariose, nepalyginamose
akyse.
Pasilenkė prie jo ir, pati kažkaip
įsisvajojusi,<sukė kas kartų tyliau ir karš
čiau. Nejučiomis priartino delnus prie jo
veido if jtaslėpė Italtus pirštus juodoj jo
barzdoj. Glostydama jo skruostelius mink
štu, iengvūtėliu dasilietimu, pasakojo to
liau savo pasakų:
',

— Nieko tamsta nežinai, kaip ten ste
buklinga. Upeliukas tyliai plaukia, pliuš
kendamas, viršum vandens užkarusios neužmaršuolės ir geria šaltų vaiidenį. Ar
matei tamsta kada nors? Vandenyje at
sispindi šermukšniai ir baido mažutėles
žuveles savo karolių raudonumu. Šešėlis
ir tyla nusileido viršum upelio, viskas
sumigo raudoname karštyje, o čia taip
malonu atsigulti ant samanų...

(Bus daugiau)
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kūmo dėsnių, būtent, iš vokie liai ir dabar gyvena ne Euro
Kas savo teisių negina, to niekas mums visai nėra pagrindo bi/ name' 'savo
*
teises į Vilnių, ši kiti, bet ir patys vokiečiai mū čių pirkti maždaug už tiek pat, poj, neprivalo grįžti atlikti
Įjoti, jeigu kartais klausimas j tokia arši kova su vokiečiais sų tautai būtų visai nustoję
už kiek jie pirks iš mūsų. Te karinę prievolę.
jį ir nueitų.
buvo nelauktas siurprizas ir. visokio respekto. Kas savo gu vokiečiai mūsų eksportų
nerespektuoja
i

Dr. Zauniaus pareiškimai aktualiais Lietuvos
užsienio politikos klausimais

Klaipėda ir Versalio taikos juos įtikino, kad Lietuva gina , teisių •negina, tas visų yra mo savo importe apskaičiuoja tik
savo teises prieš kiekiveųą, ku kinamas. Ginant savo teisę, no pro mille, bet mes iš jų prekių
sutartis
j galima bijoti jokių konfliktu juk perkame tiek pait, kiek jie
! Vienas laikraštininkas dr. ris mėgina į jas kėsintis.
iš mūsų. Jei jie nustotų iš mū
Zaunių paklausė, ar Ženevoje Ar Signatarai nespaus susi- 1)01 santykių atšalimo.
derėti
SU
lenkais?
I
Rodos,
ir
vokiečiams
nėra
sų pirkę, mos būtume priver
dėl šios bylos nesusidarė įspū-
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,
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Vžsienio reikalų ministeris be luto ko pabrėžė ir pats klau
kfld volrfeSai nuQ R]ar
Didžiosios valstybės perdaug ko ant Lietuvos pykti už tai,
dr. Zaunius vasario 25 d. pa- ™<> pranešėjas. Juk Tautų
X • •
T„rvh™
pėdos norė3° pradėti Versalio gerai pažįsta ir įvertina lie- ikad ji visai teisėtomis priemosikvietė vietos
>s ir užsienio spau k
“
V•
i -r n taikos sutarties gavimą. Į šį .tuvių tautos siekimus, perdaug nėmis gina savo teises. Vokiedr ZauninR Wp #Įkaip
<los atstovus . a« kuriais ture- stovėjo ,r tegalėjo stovėt, tik
jo ilgų, įdomų pasikalbėjimų, konciliaeijos plotmėje. Todėl *!•
• Atuvis
* Xžiūri
* “ * •į XT*
*
Vilniaus! klausi jei įmes reaguojame į jų' nele

Laikraštininkai berte apibėre čia negalėjo būti jokio nutaT
t
, „
.................
1 ,. .
.
. .
. .•
. .
— I svetimo žmogaus galvų mų. Todėl absoliučiai neįma galius žygius. Artimiausia adr. Zauniu įvairiais stambiais rimo, jei mes prie jo nepnsi. ... ...
,
.
.
...
-p...
...sunku įlįsti ir pamatyti, ko- noma, kad kuri nors valstybė teitis mums turės parodyti,
įr smulkesniais klausimais, o detnme. Del pasiūlyto rapor- , .
. ,
. .
. .
...
....
,
. .
, , . .
,, ,
, kios mintys joje pinasi. Todėl darytų spaudimų į Lietuvų ir kokia linkme nueis mūsų san
ministeris malonėjo visais pa- to dviejų punktų buvo pada
šį kartų sunku būtų pasakyti, j jai siūlytų su lenkais susikal- tykių su vokiečiais rajda. Ti
liestais klausimais išsitarti.
ryti rezervai, kurie yra įra
kiek toks spėliojimas apie vo- bėti, kol Vilniaus klausimas kiu, kad po keleto mėnesių .Įšyti
į
protokolų.
Vasyti
j
posėdžio
protokolų,
va.. ,
, .
_ ...
. . |
'
............. “
Dėl Vokiečių spaudos kampa rtinasi. tuodu {muktai Tautą . v. atak».
Veraal.o (palaka «tyx«s. Erftaa pabrt- Ritinta atmosfera afiSals, kad
1
* iailfne
r* o norrmafoo
Iron T/iAvFiiirn.®
? _* _ '•
_ _ ___ —______________ _______
nijos prieš Lietuvą
taikos onlonti
sutartį ir
yra
pagrįstas »zii
žti, kad
Lietuvos ca-nFirlrini
santykiai su __
politiškoje
plotmėje mūsų san
Sąjungos
Tarybos
nėra
priim

Pirmiausia vienas laikrašti
, Tačiau daugumas didžiųjų val didžiosiomis valstybėmis arba tykiai su vokiečiais galės žy
_ .
ninkas paklausė, kokių prie- ti.
stybių atstovų Ženevoje neabe signatarais yra visai geri. miai pagerėti. Dėl ekonominiu
Kas liečia spaudoje sklei
^fenių numato Lietuvos vyjotinai tokio įspūdžio gavo. Klaipėdos teisių klausimais su santykiu su vokiečiais tenka
^^B.usyliė imtis prieš taip ne- džiamas žinias, kad Vokieti^
Kaip laikėsi lenkai?
i jais Lietuvos vyriausybe rim» j pasakyti, kad mes iš ju jokių
W^Jaugingų ir faktų iškraipy- jos vyriausybė diplomatišku, Ženevoje prie Tautų Sujungtai ir dažnai kalbasi jau nuo favoru nenorime ir nereikailau/mu bei išmislais paremtų dau keliu kreipėsi į Klaipėdos ko-' gos Tarybos stalo ima baisuj 1931 metų gegužės mėnesio. jame. Prekybos sautvkiuose
gumos vokiečių spaudos kam- nvenciįą pasirašiusias didžių- tik tos valstybės, kurioms bu- Pasikalbėjimų atmosfera vra mes norime vaduotis abipusis1
*
panij, prieš Lietuvą, kuri pa- sias valstybes ją pra^rtama
į
.
labai
švari
ir
gera.
•
’vi •
•■■•
•• •
Irlmifii.
*
sireiškia
ne tik
įvairiais
poli- riTi*oIrT/YT*n/iQ
direktorijos pfuonIrimo
atšaukimo klausikvienas pats ten gina savo Lietuvos santykių su Vokie
.1
'
tiniais grasinimais, bet vieto- m3- /duoti svarstyti Tarptauti teises, ir tik aiškūs sųjungitija
perspektyvos
mis jau rodo neigiamų pada- niam Teismui Hagoje, tai nie- njnkaį vieni kitiems padeda.
Lietuvos vyriausybė gerai
v
rinių net prekybos sautykiuo- ko naujo čia nematau,
pa Taigi, būtų buvę nesuprannumatė, kad, gindama suverese. Kaipo charakteringas do- aiškino dr. Zaunius.
Į pa. . , . ,
...
» .
1
X
V
1 -X X
sir«šin<?ift« didžiąsias valstvbes f n ’ 3
1
btų Pa4nu< mnes Respublikos teises, ji gakumentas, buvo paskaitytas sirasiusias didžiąsias valstybes
?pnpvn:p mnan hvlnio sn' v • t • *tv •
vienos vokiškos firmos atsa- H™ reikalu Vokietijos statomus«
8U » ,<«>
tav
kymas lietuviškai firmai. Ta- ™ kreipėsi posėdžio metu į
’
'"’i,^
i j

vi

i j

sti ir iš jų nebepirkti
Savo tautos ir valstybės tei
ses mes, kaip matėte, atkak
liai giname, tolimesnėj šios by
los eigoj jas su tokiu pat at
kaklumu ginsime ir apginsi
me, — pabrėžė dr. Zaunius.

Lietuvos konsulatas Buenos
Aires, Argentinoj užklausė vv
riausybės organų ar privalo
grįžti Lietuvon atlikti karinę
prievolę tie Lietuvos piliečiai,
kurie Lietuvų apleido būdami
nepilnamečiais, dabar jiems
suėjo naujokų amžius. Esą
paaiškinta, jei jie išvyko lega-

VINCENTAS MATAS
MirE kovo 19. 1932 m.. 10:00
vai. ryte, 47 metų amž. Kilo 1S
Kauno Red., šiaulhj Apskr. Pa
pilės parap. Žardelltl kaimo. Amerlkojet ISprvveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdima
du broliu: PranriSkų Ir Albiną,
3 pnseseres: Oną, Marijoną ir
Kva ir du dėdės: Juozapą ir
Mvkolą Danylns Amerikoje, o
l.letuvoje: brol) Mykolą Ir dvi
seseris: Oną Ir Šias?, Svoiferius
Mvkolą Rorok Ir Juozapą Be
nui! Ir Rimines.
Kūnas pašarvotas
1439 So.
49tb Ct. Cicero, TU.
laidotuves ivyks Trečiadieny,
kovo 23. 1932. iŠ koplyčios S
vai. bus ativdetas i Sv. Antano
na r. bažnyčia, kurioje ivyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulvd?tas i S'". Kazimiero kapines.
NuoSirdžiai kviečiame
vtsrs
gimines, draugus ir pažvstamus
da'vvanti Šiose laidotuvėse.
Nu’iude Rrollsl. Seserys. P»'seserčs rieties, Stogcriai ir visi
Giminės.
T.nJdotuvBse patarnauja rrah
S
O. .Tjtcbavvlch. Tol. Cicero
5927.

j

“DRAUGO" EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

me atsakyme vokiškoji firma P™ Tautą Sąjungos Tarybos
pabrėžė, kart rtel Klaipėdos ne
^Ų’^Tvu bwo

bet ir kitiems ku
’
ligBol buvo jeiv^avą Lie [ Mejn krašt, politišku sautv-

į

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGA į KLAIPĖDĄ

k

• 31
Ų” 'tOS r"“’.' atsakyta, kad ją prašymas bus tnTOS PoIitil™ nesavarankiS-H„. Tašiau savo krašto teisiu
nos vokiškos firmos nieko iš atsaKvta, Kad jų prašymas
norėdavo manvti L •
v•
x • v-xperduotas
vyriausybėms
ir
kad
.
e
™
redavo
manyti,
j
hei
garbes
gynimas
tun būti
lietuviškų firmų nepirks.
jos visu rimtumu jį apsvars- kad mes lšst°iaTne Pneš len-.kiekvienai vyriausybei aukš
Dr. Zaunius atsakė, kad tai tys, bet kad delegatai, Tary
dėl to’ kad mus Pakurstė čiausias įstatymas. Jei būtugali būti tik atskirų vokiškų
firmų išsišokimas, bet nėra bos nariai, negalį nieko pasapagrindo laukti, kad jų pavyz kyti apie savo vyriausybių nu- ==
džiu pasektų kitos, ypač rim sistatymų. Atrodo, kad po to
tosios vokiškos firmos. Žino kio atsakymo lieka tik palau
ma, jei toks ūpas vokiečių pre kti to apsvarstymo rezultatų, kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis
kybos sluoksniuose labiau iš bet kad vargu ar tiktų kreip- “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELHJ” gausite kas savaitė 10-12
siplėstų, tai faktiškai įvyktų tis į signatarines valstybes
keliu ir pasakyti
. .
,.
.
vokiečių boikotas Lietuvos pre diplomatišku
, .
,
,
,
,
puslapių tvarkingai,
tai
pat,
kas
buvo
pasakyta
kėnis. Tačiau lazda turi du galos. Lietavog pre^bininkai M Prfe'
“ŽEMAIČIŲ PRIETEUU,JE” rasite įdomiausi,) pav«.
tą priversti vokieėiame tuo pa' Kaip vokiečių prašymą jve*8 dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitą kraštą.
dus

TIK VIENAS DOLERIS

čių atsakyti. Reikia žinoti, kad
prekybos balansas su Vokietija Lietuvai anaiptol nėra jau
, .
,.
toks naudingas.
T. .
. , .
.
Del Lietuvai kenksmingos
vokiečių spaudos propagandos,
tai ji ne pirmą kartą prieš
Lietuvą yra sukeliama. Kiek
pirmiau dėl šio reikalo vokiečiams buvo Įteikta protesto
nota. Toji nota šiek tiek pagelbėjo. Tačiau vokiečiai aiškinasi, kad jie perdaug savo
audos suvaržyti negali, nes

rtins signatarinės valstybės,
“ŽEMAIIČIŲ PRIETELJUJE” rasite taip pat įdomiaušiandien kų nors daugiau pa- «ų žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.
sakyti nenorėčiau. Neturiu teimnim
-x
**
x •
, . ąv-x- i-x_
, x i'
rnlKiELJIJE” rasite gražių straipsnesės kalbėti kitų valstybių va- »• „ • x;k. u
i i -■ • • . ■■ A
, -r.-,.
V -XX- K J J« lų apie t,kyb& mokslą, ukj, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.
rdu. Reikia pabrėžti, kad didėlė vokiečių propaganda nie-!
ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite ilžrašyti saviškiams
ko nepaveikė nei Tautų S-gos Lietuvoje. Kaina 3 litai.
Tarybos, nei kitu didžiųjų vai“ŽEMAIČIŲ PRIETELJUJE” pagaliau jūs rasite tiek
stvbių vyriausybių. Vokietijos visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų
spaudos propaganda ir jos at- įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vieną numerį perskaistovo kai kurie demagogiški tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.
nepagrįsti išsišokimai prieš
Lietuvą'Ženevoje mums tiktai'
‘ ^MAICIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti
padėjo, nes yisiems labai pri- ’^kvienam, kurįs tik pareikalaus.

spauda esanti laisva. Bet minė’vokiečių dvasią 1914 me“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas
^^ifes juk žinome, kad vokiečiai tais. Vokietijos atstovo kalti- mėnuo laikomos SV. MIŠIOS.
prieš savo spaudos išsišoki- nimai Ženevoje pasisekė at
“ŽEMAIČIŲ TRIETETJAUS’ redaktorius-leidėjas Kamuš turi priemonių. ‘Dažnai remti, nep jie aiškiai buvo nezimieras Berulis.
dėl to esti jų vienas ar kitas teisėti. Todėl Tautų Sąjungos
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Ijtliuania, Tel
laikraštis tūlam-laikui uždaro- Taryboje Lietuvos moralinė
šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
mas. Vokiečių spauda, be pa- padėtis buvo labai stipri,
grindn puldama Lietuvą, skan
Ką oasakvtu Haga?
džiai nusideda moralinio nusi-! Klaipėdos krašto teisių klau
ginklavimo principams. Tarp- simas galėtų patekti į Tarp
tautiniams santykiams tai la- tautinį Teismą Hagoje tik tuo
bai* kenkia. Todėl greta krei- atveju, jei tarp Lietuvos ir
pimosi diplomatiniu keliu į Klaipėdos konvenciją pasitraVokietijos vyriausybę šiuo rei šiušių valstybių kuriuo nors
kalu yra naudinga, kad ir Lie- klausimu kįjtų aiškus nuomotuvos spauda tinkamai kaimv- niu skirtumas. Tada teismas
no negražius išsišokimus įve- turėtų išaiškinti, kuri nuomortintų. Galima bus į tai atkrei- nė yra teisi ir kuri ne. Rodos,
pti ir Tautų Sąjungos dėmesį, nėra pagrindo abejoti, vkaip
kaip tai buvo aptariama pe- atsakytų Hagos teismas, jei
reitos vasaros pilnatyje Zene- jam būtų pateiktas klausimas,
voje.
ar gnbematoripR tnH teisės

TIK VIENAS DOLERIS

Ar Klaipėdos klausimas jau atstatvtl direktorijos pirmini
baigtas?
nką, jei šis be savo krašto
Tautų Sąjungos Taryboje vyriausybSs žinios slapta de
• klausimas tikrai baigtas. Tą rasi su svetimos valstybės or-

t-

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas FREDERIK VIII
užsisaky k
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų —
vietą dabar.
Iš Now Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jerketini ap
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
Mes parūpiname pasportns, re-entrv 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
2314 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

D R A U b A b

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, U.L

CICERO, ILL.

IŠ POETIŠKO LAUKO
OM2& N. CUSTER
ikiuiaiuauiij j. gubernatorius

’O °1 d., 193:

ilitikoj iškelti, gyvenantieji 13
ward’e, turi balsuoti Už El| mer Zelhart ’ų,
o 15-me už
Į T'rauk Mast’ų.

RENQIASI TYRINĖTI
ŽEMES GELMES

iniėse .ir dėl oro slėgimo gali
ma būsiu su šių dienų techni
kos pagalba lengvai pašalinti.

Plot. Ii. iSheapley, žinomas
Harvardo observatorijos Ame PLATINKITE “DRAUGI”
TEISĖJAS GENTZEL, KAN- rikoj direktorius, iškėlė drųDIDATAS Į ATTORNEY
sumanymų, kokio iki šiol
GENERAL
Į mokslininkai dar nebuvo paGeliamiems Sąnariams
~
į siūlę. Prof. iSheapley siūlo išTik ištrinkite geliamus sąna
Tautinių grupių balsuotojui'iael,U»- 'M « <*■“rius su šiuo patikėtinu senu

Stop! Look! Reud!
X Kovo 10 d. buvo sureng
Pastaruoju laiku varoma
Come ye J unior gins,
ti kauliukų lošimai Šv. Anta
^smarki kampanija dėl guberousy with tuose tiekety lor
no parapijos salėj vienos be
,
autoriaus ofiso. Respublikonai
mat giorious uay. Our Bunco
turčių šeimynos naudai. Žmo
ir demokratai stato po keletą
palty vviiieii iš going to be
...
nių prisirinko pilna salė ir
.
..
o-i
.kandidatų.
Baugumas
tų* kanneld at St. Antliony s Paristi ' '
*
°
apločiau! aplink teisėjų ltub- ‘nlomotrų gilumu. Toj šabuvo daug gražių dovanų, ku
,,
,,,
.
uidatų yra senoviškos rūšies
Hali, 011 luesday evenuig,
* J
Urt E. tiemzel, kuris yra kantBrėt,i buli
riomis visi liko patenkinti.
.
.....
politikieriai, kurie mano, kad
įVlaicii 29th, 1032.
r
1
’
dirlatas į Generaliniu Valuty ta“ lkdl“uuJ‘ “‘“šuto),
Taip pat ir pelno gauta pusė...
,
žmonės
tarnauja politikiefeay, dohanna Raslunskas
r
Elnier Zelhart, respubliko bės gynėjo (prokuroro) ofisų. luoksh‘““ka‘ salėtų uuaileruti ,
tinai. į losimus atsilankė ir
. L
iiams, o ne politikieriai zmopolitikieriai demokratų ir res- .
. . . nėms. Jie nieko milto valsty- nų kandidatas j 13 ward’o va Tau pasirodo iš įvairių tauti- ^gelmes “ padarytų boru
,
, .
, viršutinių žemės sluoksnių ty- i.
TO
,w;
t
n„„
n....;.,
i....
puding
int
z.... ____ nepada
____ ,
dus (conunitteeman), kurį sti- pių grupių spaudos,
publikonų partijos, kurie tru
. .1 ’bei; nei jos žmonėms
taip pat . ..
* J T
have iieard tliat lielene vai....
...
. priai remia šiame ward’e gy-jįš didelio skaičiaus mas-miti- luieJuuus*
mpai kalbėjo ir prisidėjo savo
.,
,
rys, o tik įėję i tų ofisų susi,
•
eunas, Bernice btulginskas,
, ,.v,
auka. Ponai Bernadisiai au-■
kvies savo sėbrus i valdiškas venantieji lietuviai. Reikia pa-jngų, kuriuos jis dažnai lanko. Prof. iSheapley nuomone, jo į
and Miss bneuiey kas eaeh .
. .
...
.
kojo 3 gražias dovanas.
1 ,. .
,■ , A
• vietas ir jų tikslas bus tuo sakyti, kad p. Zelhart’as yra' gįs kandidatas nusipelnė fe.Ufliaiaymas
P^^ ivykdo'i
sold ten tiekets eaeli, wiiat is
.
■ . . . .
ibūdu atsiektas,
Metropolitan W e t \V asii our viee president
J. Anglie.„ . žmonių kandidatas, nes jis nė-Į daugelio žmonių simpatijos, mas" de^a žemės ašigalių ir;
Baundry aukojo 5 dol., Slapi- kas doing ttmbitiuos or no U ,VieUaS^k kandlda^ 18 į? ra politikierius, o visuomenės į būdamas Chicagos Munieipali- kl^ sričių ty nuėjimams atsi*
I • m ■
i i- randa unižimškos lėšos, tai ko-1
kai iš Brigliton Parko auko- Come, A- Karkauskaite, and “kn'^'
yra
veikėjas, kuriam rūpi žmonių į1X10 leiBino teisėju. Bylų uis•••
-• •, ikoutaKtų
. • . dėl- neturėtų
jo o dol., Valantai iš Bngh- Mary Bartasius, liow about t"L.biM5. resPubllkoulĮ kan‘ gerovė ’Lietuviai jį *remia dar-1 P™*
J••“ ^jo
g
» atsirasti lesu» zeton Parko 5 dol. Valio bnton- your 15 tiekets. 1 overlieaid dldaUs’
,WM>gUS tun pUt«
8varstydamas> pa. brau, kad pasišventusiu tom
parkiečiai, už gerų širdį, kad that Miss iSeleikaite witli tlie
k{Up0 iuut<te pra_ rr dei to, kad jie Plaušo
daug 6aVQ įgimto -nw. dalykur muKslrnmkų netrūkeį Cicero atvykot ir prisidėjot jleip
ker beloved motlier mouuuukas 11 žynius ekono prie tos respublikonų grupės,;
J,L exm,^ail
tiekets 1
BaV0 6yVe“i“0 38'kuri luusBk‘ y’ lietuV> adv' niėkumo ir geros širdies. BalSheaPley nun‘at0 ‘v“rio8e
mika.
X Daug geraširdžių yra LT įara OverWrd that our trts|F' Maat’»
kaa^a‘B!-vimo proga Žmonės su «au‘u

knimentu

PAIN-EXPELLER

A food for protem; a food for
mineral salts;
for calcium andl
phosphorus; aH
the essential ele

ber

mente for health
and strength are
found in good

ceroj. Neturtingų vaikučių >tee Alis. Vaičiūnas lias a big .stely J1S paf°de d&U? ^bumo iį 15 ward’o vadus (committe-Įgsmu parodys, kaip jie įver-, on3*®' “J* vism/s
sunkumus
maitinimui aukojo p. Berną- 8urprį6e in store for us. Come bwU° srityJe’
lsu^'de UcL xnan). Lietuviai, norėdami po-';tina teisingų ir gerų teisėjų. 1
’
cheese. And all
dišins
....... k^tų žynnų
biznio įstaigų
,, ir klintis dei karščio 2žemes ge dišius 25
25 dnl.
dol, Avalai
fevabai vėl
vėl au- on for Central Secretary,
the essential elesavo ....
apylinkėje, kurios,
kojo 5 dol., Šv. .Antano drau- vdiat's up your—sleeve/
...
.. . net ir
ments of good
•iais laikais
gija 10 dol. Tie visi vaikučiai,
Oii'yes, 1 wonder wlio is'S1&1S
laikais yra
yra puikiausiam
PulkiaUf5iani
cheese
are found
ADVOKATAI
kurie parapijos svetainėj gau- going to give us J unior giris .dovy. Politikoje jis irgi
... pasiin Kraft Cheese.
na pietus, pradėjo geriau jau- a good he’ping liand to niake žydėjo, tarnaudamas šiai vai
stis, liko gyvesni, geriau au- OUr Bunco Party a success/ ^ybe1’ kaip SiAZillin«a!S zul°*
ga. Vaikučiai reiškia visiems Question, Stiie ltepubiicans or °aS’
(Jubu Bagdziunas Borden)
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
KRAFT
aukotojams didžiausių dėkin- tpy BenioXatsJ
' JJabai’ kaip tlk yra svarbu»
ADVOKATAS
gumų. Kuomet jie užaugs, saWatcli
Cicero news ^ad * Subernatoriaus vietų pa lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė 105 W. Adams St. Rm. 2117
KRAFT-PHENIX
ko, visiems atsilygins.
dhrough our Baily Paper ktdtV
geras bizmens sutartis su .didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku
Telephone Kandolpb $727
CHEESE
COMPANY
~
x u‘ teisingas, sumanus poiiti- re nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
X Kovo 13 d. vakarų šv. raugas.
ui nevvs lepoi ei
nes valstybės problemos panijos laivus.
Telephone Roosevelt 9090
Antano bažnyčioje prasidėjo »"'iU ™t be abie to keep it a
#unl[lw,
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į Name: » iki » ryto Tei. nepub. 9«oo This new cheese
vienos savaitės misijos, kurias secret muck Lnger. Betiveen
CUSTEK>. Lietuvų tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš New,‘
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu 1RLDER1K Y III,
veda tėvas Andriušis, marijo-,^ giris tbere is a ąnestron,
s
66kmin
i
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
nas. Žmonių lankėsi rytais ir.who wlU helP and helP thcm „ai jas įšspręsti.
ADVOKATAS
vakarais, pilna bažnyčia.
pao«t. Some say: Repuolicans, 0 D&Į to baugokimgs> kad ne.
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo ’ ekskursija, Miesto Ofisas
77 W. VVashington St.
Tel. Central 2»7£
prašome
iš
anksto
užsiregistruoti}
kad
būtų
galima
užsakyti
aoom
1502
X Jonas Vingiaiis Užrašė °^ber S1^e says emoeras.. ^pįų gubernatorium tokis aslaive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie-( vaiaudoe. 9 ryto iki 4 po pietų
Digestible
net 3 “Brangus ’ į Liet u vų. į VVell, ali 1 liave to say is niuo, kuris taikosi ten ti^ dėl
Vakarais: G tarų., Ketv., ir Subatoe
čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
asmilk
S iki 9 vai.
Garbė jam!
Come on for Bepublicans and to, kad jį prie to stumia groitsetfl
Patmttd
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- 4146 Archer Avė. Tel. Dafayette 7117
X Dabar eina “Draugo j u- Democrats, get in toucli witli bio išalkusi nusidėvėjusių pogentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
Namų Tel. Uyde Park 3896
Now—Kraft-Phenūt’ newachievebiliejinis vajus, kurį turėtų our Cliairinan Mary Vaičių-; litikierių gauja, kurios tikslas
ment! Rich mellow cheese flavor
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
plūs added health ųualities in
^isi katalikai remti. Bet yra nas, 1927 bo. 49th Avė. aud yra šeimininkauti valstybėj tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
tokių katalikų, kurie geriau fell her hovv mucli you’re in-įgavo naudai, o valstybės ir skaito — patarnauja dovanai.
elementą of rich milk. Milk sugar,
calcium and minorais. Etery oru
blevyzgų šlamštus remia.
terested in giving our young žmonių nuostoliai.
ADVOKATAS
Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga
caneatit freely!
-----------giris a break. You knovv the'
Žmonių draugas į
Velveeta spreads, slices, melts
11 SOUTH IA. SAJLLK STKBBT
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;
. and toasts beautifully. Try a half
itoom
19*4
Tai.
Handolph
•*»
OMAHA, N EB.
oid saying: an eye for- an eye,
pound package today.
Valandos nuo 9 ryto Iki t vai. vak.
Šie
laivai
išplaukia
iš
New
Yorko
sekančiomis
dienomis
;
Tik keletu savaičių praslin- a tootli for a tootli. One liand
>341 So. HaisUd St. Tei. Vlctory •*•>
KRAFT
Balandžio
—
April
2
d.
—
EUROPA
Valandos — 7 iki » vakare
I, kai pas mus buvo kunigų waslies the otiier.
T. A. D. Products,
U tart,., uetv. ir suoatoa vakare
8 d. — 1LE BE FRANCE
atmaina. Mūsų buvusis klebo- i
News catcher 3133 So. Halsted St.,
t
Chicago, III.
20 d. — EUROPA
nag kun. Jurgis Mikulskį pa- •
Gerbiamieji:
rf The Deliciou* New Cheese Food
23 d. FREBERIK VIII
NAUJAS IŠRADIMAS
skirtas 6v. Juozapo ligoninės i
Aš vartojau jūsų vaistu^ ir esu pil
29 d. COLUMBUS
DDKSNIO GALINGA JUOSTIS
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus,
kapelionu.
Jo vietų uižėmė i.kurios
LIETUVIS ADVOKATAS*
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
pasaulis per šimtus metų lau- j Gyvenimas
man
buvo memal-onus.
155 N. Clark St., Room 909
kun. JUOZUS J usevičius iš Clli- kė jau. yra gatava. Deksnio Galinga | Vartojau visokių daktarų vaistus,
14 d. — PARIS
Telephone FKANKL1N 5745
nuimsi
i Mosti8 yra sudaryta iš 18-kos skirtin- ; bet nieko negelbėjo. Siuntė ant ope17 d. — COLUMBUS
ntgOS.
elementų, iš visų kraštų svieto I racjios.
Namai: 3117 S. Union Avė.
Laikas daug reiš
Telephone VICTORY 2218
28 d. — FREDERIK VIII
Kiek gildėti, parapijonys,ir ^o^iį^^Mosti^kaipo^aulės^pin- ! Kai vienas žmogus patarė T. A. D.
kia prie patentų.
Birželio—June
3 d. — ILE DE FRANCE
tolinu žada remti parapijos dūliai, pasekmingai gydo: Keuma- j vaistus pavartoti, tai pirkau vienų
Nerlslkuoklt
su
I
:tiamų. Įlankų, Kojų, Nugaros skau- bonkų. Tuoj pasijutau geriau. IšvarM
»>
7 d. — BREMEN
apsaugojimu savo
reikalus bei mažinti SKOlų, dėjimų, Įlankų, Kojų tirpimų ir at tojau 6 bonkas ir dabar esu pilnai
»»
Veliju visiems savo goriau
16 d. — FRANCE
i sumanymų. Prl- Dykai
kad nereikėtų tokių didelių |šalu,sį ^auj» niksteįėjimų ir «iatp sveika.
siųskite braižini ar mo
x
e
* ! visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai siems draugams vartoti T. A. D. meABIEM PUSĖM
deli arba
rašykite
dėl
nuošimčių mokėti. Prieš Ve-lmožnii yra pasUe. o milijonai da dicinų.
AŠTRUS »
Nemokamos knygutės ‘Hovr
i,
• . »
.
•».
.
1 nežino apie tai.
Su pagarba,
Geriausios skustuvą*
to Obtain
a Patent* Ir
lyka.S Visi zuda išimti velyki- Į Deksnio Galinga Mostis yra tiek
Mrs. F. Zenavh-k,
‘Record of InvenL’ formos.
.
—
*
rb
*
Įname
pinigus
nės išpažinties korteles ir sa-|vcrta
aukso' kiek ji pati svc,'ia' 8U,ig 3919 W. 471h St., Chicago, III.
naudos gydymo. Gvurantuojant: jeigu
.
.
,
,
1
. ,
, ,
.
, .
1
Šitokių laiškų mes turime šimtus,
CLARĘNCE A. O’BRIEN
Jei ant vietos negau
vo mėnesinę aukų is kalno su^'p ka,P rašom, pinigus grų-, T A D per 12
duugeIiui žmo.
<«
ni, kreipkis J mus.
R*f istersd Patsnt Attornsy
69c. ui * — |1 ii J|
dėti parapijos reikalams.
'“
DisS^n I XrSu°'
tebe<0,b8tl *
SS-A
SMerttr sartas* S Cmaumlal
Sempells — lOp.
Baak BalMtns
International l’olk Arta So-1
‘
T. A. D. PRODUCTS
i DEKEN’S OINTMENT CO.
FROBAK CORPORATION
(Dlrsetly
aerosa
Street Irom P*uat Oflesl
3133 So. Halsted Street
cieties rengia parodų kovo JI
HARTFORD, CONN.
SfASaiNOTON. D. C.
CHICAGO. ILL.
rt»lt *W«M
N
d. naujame muziejuje, kų tik i _
pastatytame. Mūsų jaunimas i
VffCLE
mokosi lietuviškų šokių ir!
dainų, kad galėtų dalyvauti
tojo parodoje.
O senesnieji
renka įvairių gražių išdirbi
nių, kad parodytų, kų lietu
UtGUT OUT
viai gali padaryti. Be abejo
LOUD*
nės, Omalios lietuviai ne tik
neatsiliks nuo kitų tautų pa
rodoje, bet taip pat gal jas
visas “subitins”.
Vasaros metu mūsų parapi- f
ja sukaks 25 metus savo gvvavimo. Darbštūs parapijonys
jau dabar svarsto, kaip tas
sukaktuves paminėti. Kai da
ugiau išgirsime apie tai, ‘Dra
ugui’ pranešime.

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

JOHN B. BORDEN

n

A. A. SLAKIS

A.A.OLIS

LAIŠKAS

\Zelveeta

CHAS. A. PEPPER

PATENTS

PROBAK

iORCIU AGENTŪRA

f

DKIŪGIB

iTmažUems, kovo 21 d., 1932

L. R. K. S. A. Vak. Valstybių

rodo

J

šų

čius,

rapijos

Ciiicago,

salėj,

111.,

K.

ir

Gedrilis.

Valdy

Centro

Apskričio
rdu

Sakalas,

Lietuvių

Federacijos

Katalikų

va-

Vyčių valdybos

I.

—

“Draugo”

cijos nariu jau apie
ir

palinkėjo

gera

planų

nes, jei kolonijose kp. darbuo-

tojai

pradės

tverti

geros

organiza-

pasilikti

mas

ir jos

izoliuota

visiškai

referų, klausydami

skaitė

sumažės.

••.BUMviėnyHws

ir

mimų

buvo M.

juummas.

to, ne

vien sporto.

Tel.

Man-

datų
kom.: K. Rubinas ik J.i
Čižauskas. Prezidiumas užims

kas; L

R

-vardu
K

III.

kegan,

S

-

A

Vendaus-'

kp

iš Wau-

A.

___

metus

Sutkus

dTaal0Je'

centrines

organizacijos

to

Patiaryti nebus galima; jis tuo

i

3aunhu»

Sasiv-

prieiti

čįų

reikia

kaip

nurodė,

ir

prie

rdu

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

kalbų uz-

lštautės ir/savo

įnirš. Referentas kviečia visas
I.

k

ntį sU Susiv. L.

Susivienymo
advokatas, 33
narvs j
p. Waitches pa.

Susivienijimo,

Vy-

ypač

spaustuve

vo

DR. C. Z. VEZEUS
DENTĮSTAS
4645 So. Ashland Avė.

labm.

organizacijos

GRABORIAI:
LACHAVICH
IR SŪNUS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE

LIETUVIS

GRABORIUS

su5tlprėtl)

sttsįvieilymas

jau.

nimų paremtų, jų sportų ir 11.
Referentas visa savo siela trokšta, kad visa mūsų katalikiška visuomenė, gyvenanti Anierikoje nuo 2 metų kūdikėlių
ligi 50 m. senelių apsidraustų
p R, K S A lik tada mes

sttriStes.

4ys

2201 West 22nd Street
(Kanapas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

mu organizacijos gerovės. DaŠtaras stebėjosi, kad “žemesklasės” žmogus gali taip
gražiai referatų, parašyti ir
tokiais gilias ir jausmingas
mintis įdėti.

Boulevard 7689

Rez.

Boulevard

Pilone

organizacijoj, mes būsime silp-

LIETUVIS URABO&IUS

4139

A. MASALSKIS

M43 So. Tatmaa Avė.

GENTIS

ir

4712 So. Ashland Avenue

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

L J. ZOLP
GRABORIUS IR

Amerikoje
...

bus
„

sbprmusios

.’ semia
f.
jo

10.12

ryto;

1U‘AZ

rylo:

Q Q

yra.

,

vedėjas MickeJ
anas, ragnidamas kuopas srų-

WEST

AVENUE

Chicago,

III.

kaip

tik

prisidėt

su

Susiv.

Valdyba. Beferentas sako, Vy-!kad

čių gražaus patriiotiško vardo1

Nuliudlmo
valandoje kreipkitės
įprle manus,
patarnausiu simpatliIkai, mandagiai, gerai ir pigiau negu
! kitur. Koplyčia dėl šermenų dyka:.

nereikėtų likviduoti, prisidėjus ■

komisija

neSav°

Alju*dat»

patarnavimų,

kuomet

jis

širdingų,

yra

DIENA ir NAKTĮ

Bimpatingų

labiausiai

ir

rainų |

reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JCtiŲ UlUBOBLIJd

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
TeZe/oiMM: YARDS 1741 ir 1742

t

j-n.eLu.Viio
iingas

U ji

tujino

perkėlė
vietų

po

savo
niun.

ii

GUi-

iš

vų;

draugijų

12

iš kolonijų

Moterų

iš

kp.

Susiv.

—

20

b.

A

105 at

atstovių. Iš viso

stovai.

.MKODE.UAS U&ARTAs
Mirė kovo 18, 1932 tu. 12:01
ryte, sulaukęs pusamžiu. Kilo
iš Kauno rėd., Rimšų v., Keizų
k. Amerikoj išgyveno 26 metus.
Tuliko dtdeiiume
nubudime
3 dukteris, Alarceilų, h rali e es
Ir Verą, du žentu VValter Tierszerskl ir Alex Norville, pus
brolį Jonų Edurtų ir švogurį
Hurry Vabalų ir gimines,
o
Gietuvoj 2 seseris: riolijų Villėkienę ir Aneię Cybataruvienę.
Kūnas pašarvotas 7207 e)o.
Maplewood Avė. Tel. Heinloek
2862. Laidotuvės įvyks utarninke kovo 22 d. iš nain,ų 8 vai.
bus nulydėtas į Uifnimo Pane
lės šv. par bažnyčių, kurioj įvyks gedulingas pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų pus
nulydėlas į gv. Kaz. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus tr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nulipdę: dukterys, žentai ir
giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikls.
Telefonas
Yards 1741.

tiek

Tai

dalyvavo.

atstovų

gražus

pknių

seimelyje

tokiam

daug

kad

pasidarbavimas

Susiv.

naudai

Pabaigoje
čio

pirm.

Apskri

kalbėjo

J.

Aukštaitis;

kvie

tė kuopas pasidarbuoti šio va

jaus

metu,

kad

būtų gauto ko

T ei. Grovehlll 1696

V Ui. Z inu ± u.

l-

Na.

Buulevaru

^3 Aramų
lei.

i’rospect

1930.

DR. A L IUSKA
G.LYTUJA8 IR CHiitUi.GAB
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vok.
seraaonus po pietų ir Nedeidiemais
tik susitarus
2422 W. HARUUKT’rK ROAD

piione Hemioek įsas

Avė.

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHM

Rez.

Palengvins
akių įtempimų kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuakių

karšų.

Nuimu

TeL

DrezeI

DR. J. P. POŠKA

Antras ofisas ir

Tel. Yards 0994

6504

S.

<

Rezidencija

ARTEblAN

AVĖ.

ofiso Vai. muu 9-12 rytais: nuo 7-9
vok. Antro Of. Val.: Nuo. 8-6 po
pieC. U tara. ir gubok Nuo 8-9 vok.
gventadieniais pagal su ta. rims.

TeL Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 819i

Ofiso TeL Victory 6893

LIRTUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Ofiso TeL Vlctory 8187
Of. ir Re*. Tel. Hemioek 287|

*
Lydytojus u cliiiuiguo
4631 80. ASHLAND AVĖ. 3133 b. DAUalEu OLltEFT
v.

VALANDfJS.
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki š vakare
Nedėk nuo II iki 12 dtenĄ

kp.

°

— 10

45

atsto-

Sąjungos

C7

at-

30

—

Telefonai dienų ir naktj
VIKG1NIA 0036

|

ofisus
4645

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

x v
x
,
0 iki č
vak. i\eu.
pagal
šutai-

a

Pra"«^

Magijų ir

12

Iš

kartų

PATARNAVIMAS

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

gelyje dalyvavo 105-at-

jkp.

H L?

teikiame

A

pranese,

konus‘Ja

Reikia pasakyti,

visuomet

T

vaRare

skund»-

joki«

prie Susiv.; galėtų vadintis(stovai H

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

jAMBCJLANGE

SVARBI ŽINUTE

Rezidencijos Tel. ITazu 32M

Centro

Tel. Boulevard 6292-8412

B®

s

7'9

priimta.

Skundų
gitarinius

''

ir

rį.

TI

DR. T. DUNDULIS
4142 ARCHER AVENUE

tada galėtų užvesti pa-

atstovai;

/

N

•

Reziueucija. 663 8 S. Kiciimund. Avė.
Teiephone Republic 7 868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėiioj; 10—12 ryto.

naujų

^“<^6 konuaija perskai

i stovų;

į.R

E

Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W.‘ WASHINGTON BLVD.
Kitos vai.. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
-("Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

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

AonuuiU xxve.
“'6

2369 So. Leavitt St.
Canal 0706 .
po pietų ir 7-9 v. v.
pagal susitarimų

CICERO

semui-

‘

prie^ rezoUucijų, kuri buvo vienu

46th STREET

visokiems
prieinama.

AUBURN

nebėra

išeities!

atstovus

D

CT.

' Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marųucttc Rtl. arti VVestern

senuelio

ir

49

Vat.

Baig-,

jo

S.

v’™y*
"įvai':
Simučio
kalba'

tratenu-

kitokios

ii

Chirurgas

AŠ ir CHIRURGAS
i GYDYTOJ
4729 WEST 12 PLACE

DR. M. I. MRIKUVIS

*T«UU||||1«
nIIVUulUliAO

ir

DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

Cicero, III.

būtų

lOU-procentmės narės
„
.kaip
. kad

vienos

balsu

Kampas 46th ir Paulina Sts.
Kaina

ateities

n

nn

1446

,
,. .
.
...
tralme valdyba gerai ji įsdistrasuotų ir jei pasirodys, kad

susiv.,
1650

automubilias

Mes

4847 W. Ii ST.

...
i
priklau-

iSusiv., kad visos

so prie

VEDĖJAS

Graborius ir Balsamuotojas

3319

DR. GUSSEN

damas referentas pasiūlė Vy..
_
,
.
,
v.
,
......
".Jį 46—-41-ta seimą, kurs įvyks
ciams planų pnsidejnno prie , . .
.
* ,,
birželio mėn. pabaigoj. KaibėSusivienymo. Kad Vyčių cen.
.
.
..
. .
....

nės

LAIDOTUVIŲ

X-Ray

1264

Cicero

LIETUVIS DKNT1STAS
vai. kasdien uue 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare
Nedėliomis n Seredomis susitarus

1138

STANLEY P. MAŽEIKA
reikalams.

Tale.

10 ryto iki 8 vakaro

DENTISTAS

dėl Vyčių geresnės ir šviesės-;8tl

Turiu

Va.1.: Nuo

Buslvlenym(J, Kyietu vlsas,
„
.
,
. ,
šeimynas, kurios tik

R.ezideucija
Tel.
Valandos: 2-4
Nedėiioj

STREET

DR.
S. BIEZIS
i ,
•

A S

J1(J 8ay0 valKaclus apdrau.

į-

galingumo
°
.
.

les organizacijos nariais

Tel. Roosevelt. 7632
Yards

vieningumo
.

menė

S. M. SKUDAS

3307 Auburn Avenue

lengvai

veiks mūsų idėjiniai priešai.

hetuvū,

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

ir

mes tada pasieksime, kai visa
sveika mūsų katalikiška visuo-

fctraa 1136
Ctucago, 1U.

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

bejėgiai

T

Tel. Cicero 6756
Io

XeL Virguua 129U

GRABORIUS

Telefonas

liūčiai,

22nd

sutarti

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. VVeatern Avenue
Tel. Prospect 1028

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Sualltu ragm0

una Jas

Gydytojas

CHICAGO

Laidouvėms pa
jLou.au sekė L. Šimučio kaitarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ir pigiau negu kiti
galėtume pasigirti, kad esame Ma sunutis aubejo ilgai, gradarbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
eripriai
organizuoti
ir
disci- zlaI u. auoBeKual. Jls uurod¥|
sau prie grabų iš2314 AV. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
-----------------Plinuoti; būdami vieningi, mes KMat BU6l¥. Jra gero Buvwkęs
OFISAS
668 West 18 Street 1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk būsime stiprūs ir galingi, ir KultunsRauie ir tautiškame oaTelef. Canal 6174
----------------™
««>---------------------- jokie priešai
mūs,
neįveiks. rbe> JJg yra gauslal
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street., Tel.
Bet jei mes nebūsime centrinėj ¥laag mQsŲ į5talgaJJ h. ubers.
Victory 4*88.

A. PETKUS

7691

Hemioek

WEST

2130

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

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

D £ N T 1 S T A S

tro6ki.

su

Nedėlioja

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. G. I. BLOŽIS

įmones.

Office: 4459 S. Califomia Avė

DR. A. RAUKUS

Tel. Canal 6122

6792

Vai.: 2 Iki 6 po pietų. 7 iki 9 vak.

Res. Republic 6350

Tel. Canal 6764

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
P?zidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 Iki 8:10 vakare

Šimutis pažy-

ir kitas

ir

Phone Boulevard 7042

dėtts negalima likviduoti, ji turi sa-

organizacijas

jaunimo

Res. Prospect 6669 ,Tel.

DR. P. I. ZALATORIS

Sakalas.

Lrbanav-: orangios

kun.

Tel. Canal 0267

Gydytojas

Vy-

mėjo, kad Vyčių organizacijos

VaL. 1-4 ir 7-9 vai. vakare
MedABoj

▼ai.: 1-1 ir I: *1-8:21 vai. vak.
£•dėltoJ susitarus

DEN TĮSTAI

■

sveikina

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

Arti ,47 Street
“ Draugo” vajininkų vardu —

Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

supažindi-

juos

Rez. Ttl. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WIS.

, tikino seimeli ir palinkėjo ■
k“™s
1*- Coška FUdi referentą.
i
.
.
.’
, ,
. ncias nėra stiprus. O pnsider kad buvo pareikšta tokių graVyčių Centro Valdybos va. į geriausios kloties, darbuotis jus
susivlenljimO; žymiai
įr

savo vietas.

Otiso Tel. Lafayette 7337

4060

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Sakalas

1

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki t vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pairai susitarimų.

Res. 9865

Referentas

vės vaidu — L. Šimutis, Tė gokas, jame oaug buvo gerų prisiminė ir apie lokalines
vų Marijonų Kolegijos vardu ir naudingų minčių. ipac gra- draugijas, kad jų rytojaus už— kun. Mačiulionis, Chicagos zus ir žavintis pareiškimas tikrinimas tik tada bus garanApskričio Katalikų Federaci jaunuoliams, kviečiant stoti į
kai jos
prisidės
prie
jos Valdybos vardu — A. J. Susivienijimų. Reieratas pažy- Susiv.
Žvirblis, Federacijos skyriaus nu, kad .Lietuvių R. K. susiv. I p0 referato buvo karštų disiš Cicero, III. — A. Valančius, Am. tai tikra katalikų tvirto- kusijų, kuriose dalyvavo Sa
L. R. K. S. A. 129 kp. Gary, ve jai mūsų jaunimas įstos, a- kalas, Šimutis, dr. Poška, BaInd. —K. Požėla, Moterų Su psmraus meožiagiskai, dvasiš- cevičius, Požėla ir Sutkus. Vijungęs
— M. Lipskienė, Vyčių
kp.Westville,Ill.-’j?Šarka^!Ral “ Uutlika1’ J18
si
pripažįsta
raikai, traukt.
draugiją

Oflso

iš

naudos

medžiaginės

nors

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-6 Ir 7-# P. M. Kėt. 9-12 A.M.
_ _____________
Nfcdėlioj susitarus

vaikai, pri-

kokios

Specialistė Moterų ir Vaiky Ligy

DR. J- J. SIMONAITIS

augi-

Šiandie

turėtų

kur

DR. SUZANA A. SLAKIS

jaunuolių

kp., tai Vyčių organizacija gali

tėvai žiūri, kad jų

dUBevičius

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė.
TeL Grovehlll 0817

išspręsti,

primi-

tų

DAKTARAI:

duodant

proga,

Vyčiams

cijos labui.
d

yra

kt

ir

kuopa”

A.

S.

341

kalbų.

metus

35

K.

R.

Tai

organiza-

seimeliui

pasidarbuoti

kloties

Centro.

bendro-

šios

kad jis yra

Valdybos vardu — L. Šimutis,

dienraščio

įžanginę

Gerb. pralotas trumpai

bos vardu — Šilkas, Chicagos

į-

vyko L. lt. K. S. A. Vakarinių
Valstybių seimelis, kuris ga
na gerai pavyko. Atstovų bu
vo atvykę ir iš tolimų koloni
jų (Gary, ind.; VVestville, 111.;
Jtoekford, IR. ir YVaukegan,
111.). 2.-30 vai. popiet rengimo
kom. pirm. A. Mickeliūnas atidarė seimelį ir pakvietė Cliieagos Apskričio dvasios vadų
gerb. pralotų Krušų sukalbėti
'maldų. Pinn-as skelbia prezi
diumo rinkinius. į prezidiumų
išrinkta: J. A. Mickeliūnas —
pirm., J. Aukštaitis ii' Požėla
— vieepirin.; sekretoriai J. J u
į£ius ir Stogiūtė. Rezoliucom.: dr. J. Poškų, L. Šiš
ir A. Sutkus. Skundu
A. J. Žvirblis, A. > Bacevičius

Labdarių

L.

pralotų M.. Kru-

pasakyti

nė,

Kovo 13 d. Šv. Jurgio pa

tikslų ir pa-

šio seimelio

kviečia gerk

seimelis gerai pavyko

panašiai “Lietuvos Vyčių

A. Mickeliūnas nu-

Pirm. J.

9191

DR. H. BARTOM

Gydytojas ir Chirurgas
6558 fc>. DAUSTED b'UtEEI
GYDYTOJAti ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vukaib
Oiisas 3102 So. Halsted St.

DR. A. A. ROTH

cataracius. Atitaisau trumpų regy*tę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos*
Kampas 31/btreet
Res. Phone:
atsitikimuose.
egsadunavimae daro
mas su elektra, parodanča ■“■ft i
Kngiewood 6641
Office Phone
siae klaidas.
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. Wentworth 3000
Wentworth 3000
Speclaie atyda atkreipiama moky
Nedėliomis ir šventadieniam
klos vaikučiams.
Valandos nuo II ryto iki • va
10-12
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 12.
GYDYTOJ AB IR CHIRURGAS
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
6558 SO. HALSTED 8TBEE1
PI LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys sutaisomos
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

DR. A. R. McGRADE

DR. CHARLES SEGAL

4712 S. ASHLAND AVA.

Tel. Boulevard 7589

Peiaele savo oUoų po uumenu

4729 SO. ASHLAND AVK.

A. L DAVIDONIS, M. D.

4931 SO. M1CHIOAN AVEMba
Tel. Kentrooa 6117
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Valandos:
Vai.: ryto nuo 11—12 nuo 3—4 po
Niio I iki 11 valandai ryte:
pietų: 7—1:80 vai. vakare
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Nedėliomis II iki 12
apart Iventadienlo ir ketvirtadieni
SUECU ALLSTAS

daugiausia Susiv. narių.

Seimelio

vedėjas

liūnas padėkojo

J.

•

visiems atsto

vams ir atstovėms, taip pat ir

svečiams,

melyje.

kurie

dalyvavo

Seimelis

Tel. tardą 1829

Micke

G.

DR.
LlKlIViš

AMUi

SEKNEK
KPMlAUSTša

Tel. Hemioek 8700

Hemioek 1111

uždarytas su

malda.

Vipi atstovai

patenkinti

skirstėsi

seimeliu.

namo

Visų

vei

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt

duose

na.

reiškėsi

linksma

Telefonas Midvray 2880

sei

šypse

Dalyvis.

Valandos: nuo II—4: nuo I—I

am ii iki u»

DR. V. S. NARES
( Naryauckas >
OtDtTOJAB IR CHIRURGAS
2420 Weet Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki I vok.
U tam. tr Ketv. vok.

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. Callfornla Avė.

VU.: 2-4, 1-1 z. z. OkUmat

Keti

f

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

yi$m , I

i

1 ■

CHICAGO J E

NĖLAIM± PRIE fcUDR?O

PARDUOTUVĖS

i

Eįn,ŠI
,i O H

B

DMMTIK EKONOMINĖ LIETUVOS PADĖTIS "2

*»*»»»

d., 1032 •

i»<ii

S SR

BALABAN & KATZ
TEATRUOSE

1920 m. 894; 1930 m. 1,082;

(Tęsinys)
miinų eksportas gerokai su 1931 m. 1,198.
susirinkimas įvyko kovo 13 d. Bridgeportas.— Praėjusį keChieagos teatre rodoma,
mažėjo, tačiau gausioji statySusirinkimas buvo gausingus. tvirtadieni motorcikliniai po“Shopworn.” Dalyvauja Bar
Vadinasi, palyginti 1931 ir bara Stamvyck.
__ { į- Europos ir Amerikos banku ba davė darbo medžio dirbi-,
Užmirštas žmogus. Tai yra Išklausius komisijos prane- licmonai vijosi kokius ten
gamlkloms.
Pkilo ir Lie-,1913 metus, kiaulių skaičius
Oriental teatre rodoma “DiBerhardas Nanartonis. Tų Šimo apie įvykusias progra- tartus asmenis, valiavusius
valiavusius bankrutavimas Lietuvos -nepa- nių
— -e »....
w
__
* • i. i i w i •
x
i_ • i •
>
- llpf.A 1P artimu nnuSo T .iolu
i__?
i? !
sorderly K’onduet.” Dalyvauja
galvijųžmogų matau per 20 metų <br- man, pasirodė, kad šokių va- autoinobil
EI Brendo).
bant visuomeninį darbų. Gal karas, surengtas parapijos ve.
Vejamieji
United Artists teatre rodo
nebuvo nė vieno darbo, prn- naudai, visais atžvilgiais pa- Auburn
,
.
.
....................... dari ma “The Wiser Sėt.” Daly
dėto nei pabaigto be Nanarto- vyko, pelno davė parapijai met policmonai paleido kete- k.r«dit© stoka. Lietuvoje kre- p^rto prekėmis if daug kur reikšmingesni, jei prisiminsi vauja Claudette C’olbert.
mo, ar tai būtų parapijos ar daugiau kaip $60. Tai gražus tų šūvių. Prie A. Budrio par- d,tas todėl buvo kiek branges- šias pastarąsias iftstunuanti. ,m®> kad dabar, palyginus su
McVickers teatre rodoma
labdarių, ar rėmėjų bei kata- ir girtinas dalykas. Sodalietės
'
duotuvės
buvo
keletas
žmonių
n
*
s
n
®^
1
kur
k
*tur.
Todėl
ly1930
metais
veikė
Lietuvoje
;
prieškariniais
laikais,
labai
>daliet?s *’
n s negu kur kitur, lodei
1930 metais veikė Lietuvoje Pne®Kar,niais laikais, lanav “The Man who Played God.”
Ronsevelt teatre eina “Arii
jos
rei-,
ir
vienas
iš
jų
buvo
pervertas
K*®*
Lietuvos
piliečiams,
ly1,100
pramonės įmonės, ture pagerėjo gyvulių rūšis, l*ietulikij spaudos, ar tai tautos.rei atjaučia ir remia parapijos
‘ dviejų kulkų. Pasirodė, kad giai Lietuvos institucijoms ne- jusios 20,217 darbininkų. 1931 va daug importavo (ir tebe- *»ne Lupia.”
kalai. Jis vis pirmutinis prie kalus.
pašautas žmogus
darbo, žodžiu, nė vienas dar-, Mergaičių Sodalicijai visur
visur nekaltai
nekaltai pašautas
žmogus vrn buvo prasmės savo pinigusmetais pradėjo darbų . nemaža Sportuoja) veislinius gyvubas neapsiėjo be Nanartonio. puikiai darbuojasi ir veikia; vieno airių kunigo tėvas.
laikyti Užsienio bankuose, —
naujų įmonių — dailidžių
ir Danijos, Švedijos, AnRKO TEATRUOSE
Bet jis neieško jokios garbės, narių skaičius vis didėja. So------------------ Lietuvoje jie duodavo didės- dirbtuvių, molūnų, bravorų ^'*jos ir k»ty kraštų, pristei.lis sako: “palikit mane, kur, dalietės turi suorganizavusios DIEVO APVZ. PARAPIJA nil* palūkanų. Todėl Lietuvos bei bravorėlių, vaisiams ap- & kergimo punktų, ir LietiiPalace teatre rodoma “Ei________ pinigų užsienio bankuose bū- dirbti įmonių, ypač gi mėsos vo3
kokybė metai į reman Save M y Child.” Daly
žmogaus reikia ir nestatykit basketbolo ratelį ir puikiai
vauja Joe E. Brown. Yra taip
manęs pirmoj vietoj.” Jei kur progresuoja. Sporto komisija 40 valandų atlaidai. Dievo davo tiktai tiek, kiek tai bu- ir pieno produktams sudoro- metus eina geryn,
reikalinga auka, jis niekuo- vikriai savo darbų atlieka. Apvz. parapijonys, gerb. kleb. vo reikalinga bėgamosioms ti (perdirbti).
Ypač pakilo
Dar žymesni rezultatai pa gi Mitzi Green.
•odoState — Luke teatre rodomot neatsisakys, bet pirmas Nutarta rengti Motinos Die- kun. Vaitukaičio rūpesčiu, ko- °Pe,acijoms. Todėl užsienio vaisinio vyno gamyba. O to- siekti pieno ūkio srity. Vaizi pia ‘Impaticnt Maiden ’ ir ‘
su auka ateina. Užmiršta apie nos programų; komisija išrin- vo 10—12 dd., turėjo rekolek- bankų bankrotai Lietuvai sta- kia pramonė, kaip maišų ar dingumui palyginsime kai ku
re of tbe Ring.” Daly v
kavę, bedirbdamas visuomenės kta ir darbščių panelių: A. rijas, kurias išganingai vedė mbesnių nuostolių nepadarė, nėrinių (kojinės), tai užsienio riuos skaičius.
1924 metais Jack Dempsey.
darbų. Jis sako: “kų mano Navickaitė, A. Knatauskaitė, gerb. kun. K. Bičkauskas iš r,es J1 neR®iejo padaryti.
gaminius visiškai baigia iš- .Lietuvoje tebuvo vos 24 piedešinioji dirba, tegu kairė ne- H. Stugliūtė.
Indiana Harbor, Indiana.
Lietuva veičiasi savo vidų- stumti iš Lietuvos rinkos.
ninėg —pieno bendrovės. 1925
ŠOKIŲ MOKYKLA
žino”. Užtat jam galima pa- Sodalietės rengia “splasli Tai buvo pasirengimas prie dr ^°8 srities skaičiai jokių Lietuvos pramonei augti i- .metais jų skaičius jau siekė
linkėti ilgų metų ir geros svei- party” balandžio 16 d., Y. M. 40 vai. atlaidų iškilmių, ku- i’n’u kr^itu *r
ja^ Sana- tin padeda valdžios vedamoji J97; 1927 metais — 252; 1929
katos, kad galėtų dar ilgai pa C. A. kolegijoje (5300 ir So. rios mūsų parapijoje prašiem- pesimistiškų nuotaikų nežadi,- atsargi muitų politika, gi oho-!— 262; 1930 272 ir 1931—275., Norėdami išmokti šokti val
Antra Tačiau pieninių gaminamojo sų, foxtrot ir kitus šokius, tai
sidarbuoti kilniose darbuose. Drexel Boul.). Kviečia jauni- jo kovo 13- d. ir baigėsi kovo na- i030 metų pradžioje Lie- ^janti savo pramonę.
tuvog2112
bankai
iš vėl _
vertus, vietos pramonė, sviesto kiekis augo dar grei- kreipkitės adresu:
X Gerai sekės. Kontrakto.
aMlankyti ir SI"aRiai lni- ’5 diCT1*
mllturėjo
litn indėlių
Tikini,J
W. MOTVieiUTĖ
.. ,v
.. , ... v, . kų praleisti. Kų mergaitės su-' 40 vai. atlaidų pasekmės la- v,8°
11UL ugaimui suvartodama vietos žaliavą,temų tempu. 1924 metais pa
nūs rUUŽlUVellS KU tik UZhal. L
*:• a,lvr,„
« 1 1
1 ,
, ,. . ,
'.
.
6209 So. Balated Street
gė naujus trobesius fanuose renFP®> visuomet visus pnten- bai džiuginančios. Per visas1®1 8Uina pergyveno
to- duodama darbo darbininkams gaminta sviesto 53 100 kg.;
2-ras angštas iš fronto
kiną. Užtikrina visiems links- dienas parapijonys naudojosi
svyravimų
tai kiek pa- jr apriipindama vietos rinką, j 1925 — 316,000 kg.; 1927—1,netoli Chicagos. Jis tuoj po
Tel. Yards 4554
™e™ malonėmis, nes tūkstan- M“*
™ «k- maf-ina importą, -mažina va- ,285,000 kg.; 1929 - 3,055,000
Velvk,, pra,lė8 miesto stotybų nes jau turi keletu uižsa-1
sodaliečių pritarimu tinė minia ėjo priimti Švč. Sa; m; sPa1nJ men' 1 d.'Imtos išvežimų j užsienius ir kg.; 1930 — '6,378,000 sviesto
,
\ nutarta'deisti mėnesini Įnik- ikraniento. Gerb. seserys kaži- įdėlių į Lietuvos bankus su- tokiu būdu padeda finansų ir kilogramų. Tokiu būdu sviestyti Matyti kad Pudžiuveliui
Lepelis”, kurį inierietės puošniai ir meniškai nia sleKe
rnlL ntTJ’
valiutos stabilizacijai.
jto gamyba beveik kasmet išMODERN MILLINERY
nėra blogu laikų nes iis kaip redaguos mūsų gabi ir nenu' PaPUO8® korius gyvomis gė- PaJlašlai atrodo ir Lietuvos
_ pasaulinis krizisia«gdavo daugiau negu 100%.
5224Į/2 W. 25tb STREET
darė, taip ir daro po senovei, dstanti veikėja A. Mikolaitė. lėmis ir elektros šviesų spiri. • bankų išduotųjų paskolų skai- tiesioginai Lietuvos pramonės j Pieno perdirbimo bendrovės
CICERO, ILT..
Tad nėra ko stebėtis. Jonas da’ Pad®s B- Ealvaitė, J. Kur dūliai teike malonių nuotaiką. ‘ ,aL
Į
m- sp«iU m< u.
nppa|jet^ tačiau jo' netie-Įyra susibarusios į galingų Lie- Mes turime gerų Ir dailių skrybė
lių pagal vėliausios mados. Mes par
gabus kontraktorius ir teisiu- ®a^kaitė> M- Katauskaitė. So- Be to, par. choras, vadaujant
\va,nų/f
bankų ls? sioginės pasekmės vis tiktai tavoje kooperatyvų “Pieno- duodame
Jas prieinama
kaina po
*1.88 vertės daug daugiau.
Turime
dalytės
pirmų
isspausdintą
varg.
K.
Saboniui,
gražiai
gieu
°
P
as
0Ač
,
nu
•
1
U£į
a
tį
ek
jaučiamos.
Ir
tie
Centrų
”
,
per
kurio
rankas
pegas žmogus. Be to, jis turi
mažų Ir «xtra siae. Geras ir didelis
įeina viso eksportuojamo svie- pasirinkimas.
smulkmenų krautuvę prie 69 numerį turėjo po susirinkimo dojo Mišias ir Mišparus ir, ^93d n,etais iki spalių mėn. 1 pojūčiai, tarytum diegliai,
žemės ūkį bei užsie- sto 90%. Javų pardavimu rn- Managerka. p-lė Bmilgliitė.
tos ir Wassbtenaw gatvės, ir kovo ^3 d- ir v*sos narės ap- skatinant gerb. pamoksiinin- d- buy° ‘^du^a Pa- kobl 22-,iki4 z?to pa-i njo
pįnas antra galinga koperaty-j
niekuomet neatsisako paauko- ra^tais da,yk^liais domėjosi, karus, žmonės jungėsi karšto- nul- ltl) ir 1929 m. 10
— prekyb
t----- r--------------------------------pernai f taip ir šiemet mis savo maldomis didesnei ^©s laikotarpio
K
ti- parapijos reikalams. Jonai, Kaip
mergaitės nutarė mokėti $5.00 Visagalio Dievo garbei ir šio- l»tų. Šie skaičiai rodo, kad Žemės ūkis; Nežiūrint to,
s^U"aa • u
t
į
gerai darai.
metus labdarybei; lai g,a- yei.
Lietui baubai sugebėjo n„o
(Marumu* 4ewH«r A Radlo)
Nepaprastas augimas. Mar- žu, darbas.
.« Tal. atlaidai prasid,jo
'..X Tto -1^ 11
Ptrknrtejl pon mua už *5 ar dau
giau hur dykai nufotografuoti,
cpiette Parke nepaprastai au .,.
.
•
rJb„roj;«r,- V™, 19 i ;’b;i duotų paskolų sumų beveik M turėjo pakeisti savo oriėn’
Narės
visos
apgailestauja,
sekmadieni
kovo
13
d.
įskil.
taciia — iš linu ir iavn ūkio konRervų. mėsos ir pn. eks- 9S50 W«t 63 St., Chicago, UI.
ga lietuvių spulka, nes tik ke tod .odalietės A Malakaus- "™ga Suma, kurią celebravo 200 n"L
Tal >r0,,°’ ktul
lrJ4V,f ,,k"’ nort_
Tel.
.au eooanetee
maiaKaue
s , „ ’ , .
, , (kredito reikalas Lietuvoje S- pereiti 1 gyvuhą uk|, — ga- P»rtu.
lis metus gyvuoja, o jau išau kad
Hemlork 8380
kaitė irr K. Ličkifltė
serga.
kun.
J.
B.
Kloris;
pamokslų
Lickiūte
^unKlons,
nivbo« atžvilgiu iis nnsiekė
(Bus daugiau)
go milžiniška. Jau tūkstan•v
•
nauoirs virsk
t
liko užsienio katastrofų nepa- mynos atžvilgiu jis pasiekė
Linkime
joms
ko
greičiausiai
P
t
>
•
liestas
ir
kad
Lietuvos
kapitokio
laipsnio,
kokio
jis
nie
č. ai toj spulkoj taupo savo
/
i ir
grįžti
atgal
iį mū- kaltis. Po iškilmingos procer kaf AaeiUVOs kaPl k___ _
’.........
sustiprėti
ir
grįžti
atgal
pinigus ir tūkstančiais gauna
talų ir kredito rinka rutuluo- kuomet dar nėra turėjęs,—ir ŽADI KRAUSTYTIS?
sų tarpų darbuotis. Narės, vi- sijos, Švč. Sakramentas buvo
paskolos. Kiekvienų pirinadie
garbininiui jasi (Piėto>') visiškai noi- kokybės ir kiekybės atžvilgiu.
- • . •
i p1 1 i v .• sos nepamirškite jus aplankv- išstatytas viešam
iij įstoja po kelias dešimtis
J
1
...
Žemės ūkio pažangumas itin
:
.
. v.
. ti
ir šlovinimui. Sekmadienio va maliai.
Wm. J. Kareiva
itauju narių, norinčių taupvti ’
,
.X1
. •
Pramonės reikalai. Pasauli- bus raiškus, jei palyginsime,
712g gQ RockweU gtreet
• •
-v z,
v. J
Po susirinkime koinisiia ra- kar4 ^kilmingus Mišparus laiSavininkas
savo pinigus is 6 nuošimčiu.
ro s«sinnKime Komisija jav
T , Z_į_i
, nis krizis kol kas nepalietė ir dabartinius ir prieškarinius
Dėl
knn‘
Svfrskas, pamok Lietuvos pramonės. Net prie- davinius. Pavyzdžiui, gyvulių '
ir patarnavimo, SauTel. Repnblic 5099
Lietuviai gerai daro, kad turi vaišino visas nares arbatėle ir
Mt.
slų sakė kun. A. Briška.
GRF.F.N VAIJ.F.Y
pasitikėjimo saviškiais, neštų godžiais užkandžiais, namie
šingai. Pramonė Lietuvoje ro- Lietuvoje buvo (skaitant tūk-1 Mea permufuojame pianus
. FRODIJCTS
spulkų gėri žmonės veda, o kePtais pyragaičiais, kuriuos Pirmadienį iškilmingų Su- do aiškios tendencijos augti ir stančiais galvų):
šviežių kiauši
fomičius ir kitokius dalykus.
nių, avlcuto Ir sūrių.
direktoriai rūpestingai prižifl- keP^ Teišerskienė.
luų celebravo kun. A. Linkus, tobulėti. Ypač didelio gyvu- Kiaulių 1913 m. 458; 1920
4M4 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889
ri. Spulkos adresas:'2456 W. Narės skirstėsi namo visai 0 Pamok»l4 P®8*1*® kun- M- mo rodo toji pramonės šaka, m. 1,118; 1930 m. 1,058; 1931 | MusiJ Patarnavimas yra
1
1
-r.
....... ............................. =$
69th St. Dar nevėlu: kas nori, patenkintos ir su gera nuotai- ^v®dys. Vakare Mišparus lai- kurį remįas ižemės ūkiu ir ga1463. Galvijų 1913 m. 766; į greitas, geras ir nebrangus.
gali įsirašyti. Spulkos ofisas\a bei pasiryžimu dirbti. Mer- k® kun- A. Skripka ir pamok- ,nįna Lietuvos rinkos reika- T92O m. 604; 1930 m. 1,103;, Mes pervežame daiktus iš ĮVAIRUS KOKTRAKTORIAI
kiekvienų pirmadienį atdaras. Raitės, kurios dar nėra soda-,8^ PaRak® kunCižauskas. jamg Pavyzdžiui, 1931 metais 1931 m. 1,226. Arklių 1913 m. ir į kitus miestus.
ZIZAS
>
Alfonsą* lietės, įsirašykite, nes tai yra
Antradienį iškilmingų Su- pradėjo veikti pirmasai Lie"
Namų Statymo RuOtraktorius
------------------ gražus, girtinas dalykas;
susi- -mų celebravo kun. mar. J. Bu- tuvoje cukraus fabrikas, duottatau IvalrlMuslua namus prieinam*
SERGA
rinkimai įvyksta kiekvieno blys, asistavo kun. A. Valau- dantis gero uždarbio ūkįnin7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
-----------mėnesio antrų savaitę, 1 vai. /dus ir kun. J. Martie, o pa- kara8, cukrinių runkulių auTuMonoa Hemiock SB88
Visiems geraiižinomo kon popiet. Valio, sodalietės!
mokslų pasakė kun. J. Šau- gintojams, ii) galės pagaminti
TulOt Rupubllc 88M
traktoriaus p. Jeronimo BaltiKor—tė linskas. 40 vai. atlaidų džbai- aPie trečdalį' Lietuvoje suvarkausko (7017 So. California
gos iškilmingus Mišparus lai- tojme cukraus.. Šie metai itin
Avė.) žmonelė jau kuone m*
18-TOJI
GATVE
kė pralotas M. L. Krušas, asi- buvo palankūs toms pramo\
’
i
OKNKRALTS KONTRAKTO R HTH
nesi laiki guli lovoje. P. Uršu- Dievo Apvaizdos parapijo- ^tavo kun. J. J. Svirskas ir n®s šakoms, kurios yra susibulp muro taip Ir
luunlo Iki dtdtlausto
lė Baltikauskienė buvo net di- je, kur vargonininku yra geib. kun. P. Katauskas. Pritaikin- jusios su statybos darbais,
deliame pavojuje, bet dabar ji Sabonis, per 40 valandų atlai- tų užbaigai gražų pamokslų Har niekuomet Lietuvoje nėMBS «KT 69th STREET
“DRAUGO”, raštinė pasiunčia pini
pamažu grįžta į sveikatų. P. J. dus paskutinį vakarų buvo pasakė kun. K. Bičkauskas. r® buvę tokio gyvo statybos
Tel. Hemiock 2323
Balti kauskas yra gana popu- pakviesta į pagalbų visa varSu dvasiška pagalba, be vie sezono ,kiap tie metai. Ypač
gus į.Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
Marus visuomenėj kaipo geras gonininkų draugija, kuri da- tinių, pasitarnavo šie kunigai: tai teigiamai atsiliepė medžio
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
ir sąžiningas kontraktorius, lyvavo pamaldose, iškilmingai A. Briška, A. Skripka, J. Vai- pramonėje. Nors medžio gamomis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
dirbdamas statybos darbus giedant Mišparus. Taip pat ir čiūnas, A. Baltutis, B. Urba. ————
MAMŲ BTATTMO KONTRAK
to irtus
per 20 metų visose lietuvių paruoštoje gerb. Sabonių puoLinkus, M. Svarlys, A. MaPRANEŠIMAS
greitai nueina ir greit išmokami.
6604
S.
WASHTENAW
AVĖ
kolonijose. Ir visus yra savo tnoje.
{rtinkus, J. Šaulinskas, P. Ka____________
darbu ir patarnavimu paten- Nnoširdus i r draugiškas tauskas, J. J. Svirskas, T. Ga- We»t Side.— Šv. Vardo drKreipkitčs į “DRAUGO” PINIGŲ
Mautų Tslut
Ropublte l«8*
k>nęsvaišingumas sulaikė svetelius sparaitis, J. B. Kloris, J. Čn- gija tnrės savo mėnesinį susiSIUNTIMO SKYRIŲ:
■
------------------iki vėlumos.
$auskas, J. Martis, K. Bičkau- rinkimų kovo 21 dienų, 1932
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D. GRICIUS

JOSEPH VILIMAS

T0WN OF LAKE

Linkime

pp. Saboniams, jkas, V. Ažukas, J. Bublys, J. metais, 7:30 valandų vakare,

abiem muzikams,

sėkmingos Mačinlionis,

J. Rnndzik,

J. mokyklos kambary.

Nek. Pras. Pan. Šv. Mergai- darbuotės šioj kolonijoj.
IPaškanakas, A. Baltutis, Fr. Prašaus visų narių suairinčių Sodalicijos mėnesinis suKoreap. Walsh.
kti.
Rašt.
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