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Penkias pietines valstybes ištiko viesulas; žuvo 243 žmonės
CHiCAGOjE ypačALABAMOSVALSTYBĖJE 

ĮMINTI DIDELI PLOTAI
BOLŠEVIKAI ŽUDO SAUGOMS 

SAVO CERKVE MOTERIS
t________________ }

Japonai keičia paliaubų sąlygas. Mandžiūrijoj 
žudomi sukilėliai. Airija naikina priesaikų 
Anglijos karaliui. Lvove nušautas lenkų po
litinės policijos viršininkas

BOLŠEVIKŲ KAREIVIŲ 
ŽIAURUMAI

JAPONAI KEIČIA 
SĄLYGAS

MIESTO KALĖJIMO VIR 
ŠININKAS

Majoras Cermak’as miesto BIRMINGHAM, Ala., kovo'nėj Alabamos dalyse žuvo 190 
kalėjimo Bridewell’o viršinin- 22- ~ Vakar tornado (viešu-' asmenų. Northport miestas 
ku paskyrė E. J. Denemark’ų las) ištiko ne tik vienų Ala- la^au už kitus ištiktas. Žuvu 
su 9,(XX) dol. metinės algos. Lamos valstybę, bet dar Ten-

nessee, Kentueky, Georgia ir 
So. Carolin'a valstybes. Gau
tomis žiniomis, žuvo 243 as-

NUBAUSTAS KALĖTI

Sausąjį reformatorių prane- nienvs. Daug sužeistų ir šimtai 
Sėjų D. L. Gildev’ų už vieno žmonių neteko pastogės.

šių dauguma yra negrai.
Po viesulo praūžimo vienam

lakūnui teko skristi Northpo- 
rto padangėmis. Jis matė a- 
pie 200, o gal 300 namų su
griautų ir kai kurie iš jų degė.

BUKAREŠTAS, kovo 22. — 
Žiniomis iš Ukrainos pasienio, 
Ukrainoj vyksta valstiečių su
kilimai dėl bolševikų kareivių 
žiaurybių. Per du kilometrus

ŠANCHAJUS, kovo 23. —
Japonų vyriausybė sukraipė 
čia visus savo taikos planus
su kinais. Tai J. Valstybių karo laivyno skrajojantis lėktuvas-lai- jam 60 dienų apeliuoti.

Ti nranešė kad ii nemano vas' 6ių ^»vų-laivų 25 padirbdino (Consolidated Aireraft ’ ____________ ’
’ P .' ’ 1 . bendrovė, Buffalo, N. Y. Kiekvienas lėktuvas-lai va s turi tris

Į Į nukentėjusias sritis nuvv- j 
17 metų amž. vaikino pašovi- į» penkių valstybių la-tko daug gydytojų ir slaugių, 
mų teismas nubaudė kalėti nuo biausia nukentėjo Alabamos ' Raudonasis Kryžius ėmė vei- 
1 ligi 14 meti}. Teismas leido valstybė. Vakarinėj ir centri- kti.

išilgai Dniestro upės bolševi- j ištraukti visos savo karinome- aidtdės jėgos inžinus 
kai paskelbė karo padėtį, kad nės iš Šanghajaus prieš taikos

4 KOMUNISTAI NUBAUSTI ŽINIOS IŠ LIETUVOS
tuo būdu sulaikyti valstiečių derybas ir derybų metu. Tš- JEI LEIS ORO SĄLYGOS, PANAIKINA PRIESAIKĄ
bėgimų į Besarabijų. Įėjusius trauks tik padarius taikų, 
j karo stovio sritį valstiečius 
kareiviams įsakyta, šaudyti. Taip pat japonų vyriausybė 

neleis kokiai nors neutralei ko- 
Taslako miestely, ties Dnie-- misijai prižiūrėti, kariuomenės 

stro upe, bolševikai įvykdė ištraukimų.
“kruvinų sekmadienį.” Karei-------------------

ŠIANDIEN Iš VATIKANO
PER RADIJĄ BUS GIR

DIMOS PAMALDOS

KARALIUI

DUBLINAS, kovo 23 
rija formaliai pranešė Angli- 

NEW YORK, kovo 23. — j°8 vyriausybei, kad ji pasiry-

Už riaušes Miebigan bulva
re teismas keturis komunistus 
nubaudė po vieną dolerį pa- 

Ąj. bauda.

NIEKŠAI NUPLĖŠĖ NUO , to, ministeris buvo prašytas, 
KAR. JUOZAPAVIČIAUS kad teismo proceso Įstatymas 

PAMINKLO VAINIKĄ būtų pakeistas ta prasme, kad
-------- ---- mažamečius nusikaltėlius kvo-

Alvtus. Prieš vasario 16 d. stų ir tardytų ne policija ir 
šaulė J. Šidliarskienė nupirko teismo tardytojai, o tam tikri 
gyvų gėlių vainikų ir padėjo patronai arba patys teisėjai, 
ant žuvusio kovoj su lenkais,

PAVOGTAS SMUIKAS 
GRĄŽINTASžūsi tuojau panaikinti Airijos 

parlamento atstovų priesaikų 
Anglijos karaliui.

Be to, Airijai pasiryžusi A-

Šiandien 11.00 prieš pusiau
dienį (centrai Standard time). 
jei leis oro sąlygos, J. Vals

vi ai puolėsi griauti cerkvę. A- 
pie 300 moterų susibėgo cer
kvę ginti. Kareiviai į jas at
suko km 1 ko svaidžius. Keliolika
moterų žuvo ir daug sužeis- Nors daromos paliaubos ir Bus girdimos įspūdingos taip 
tų. rengiamasi į taikos derybas, vadinamos “tenebrae” pamal-1 n,etinni mo -11* u zem£-

Ruturaga sodžiuje kareiviai l>et japonų veikimas karo fro- dos iš Šv. Petro bazilikos, Va-
nužndė 15 valstiečių, kurie gy- ntu nenutraukiamas. Japonų tikane. Romoje bus 6:00 va-' 
nė aikštėje pastatytų kryžių, lakūnai puola kinų pozicijas karo ,

---------------- -— arba tolokai anapus pozicijų ____________ !

IAPONU VEIKIMAS NE
NUTRAUKIAMAS

, , . , , j Ministeris prižadėjo ir ta
N. Milstein’as. muzikas sa- karininko Juozapavičiaus, esą- „ A i • •tumiem juuaikob, sa r » prašymų patenkinti ir prašė

vo pavogtų smuikų vertės 2D,- ,l('in ant Nemuno tilto, pamin-
ŠANOHAJUS. kov„ 22. nesoti daužau bas 1

KRITO LENKAS KORIKAS bombuoja kinų sodybas ir žu- 
LVOVE do gyventojus. Užimtose sri-

------------ tyse japonų kareiviai labai
LVOVAS, rytinė Galicija, žiauriai apsieina su nesuspė- 

kovo 23. — Nežinomas žmog- jusiais pabėgti kinais, ypač 
žudis vakar čia nušovė lenkų moterimis.
politinės policijos viršininkų -------------------

UNIJOS REIKALE KON
FERENCIJA

PARYŽIUS, kovo 23. —]

Emilijaną Čechovskį.
Policija kaltina ukrainus.te

roristus.
Keletas įtariamų areštuota.

PRANEŠA APIE PRIPA
ŽINIMĄ

T/ONDONAS, kovo 23. — A- 
nglijos dominijų sekretorius 
Tbomas’as vakar parlamentui 
pranešė apie naujos Airijos

ta, kokiu būdu tas įvyko. Smili Bet štai vasario 16 d. vaka 
kas pavogtas iš jo kambario re nuo žuvusio karininko Juo- 
Congress’o viešbuty. zapavičiaus paminklo kaž kas]

----------- ------- nuplėšė vainikų, jį sudraskė i
SNIEGO PŪGA PRAĖJO šmotelius ir numetė į Nemu- 

------------ nų ant ledo. Toks darbas yra

patiekti smulkų įstatymo pro
jektų.

BRANGŪS SAMDINIAI

Užpraeitų naktį sniego pū- labai biaurus ir tai padarę 
valdžios pasiryžimus, atkrei- ga Chicagoj baigės. Visi keliai niekšai turėtų būti smarkiai 
ptus prieš Angliju. Jis sako. užpustyta. Priešingai oro biu- baudžiami.

ro numatymui, vakar buvo -------------------kad situacija labai rimta.

Tarptautiniai prekybos rūmai ( NUBAUSTAS VISAM GY- išnyko. Tas palengvino valyti
saulėta diena ir daug sniego IŠ MOTERS TAPO VYRAS

sušaukia konferencijų pasita
rti apie ekonominės Paduno- 
jaus valstybių unijos įsteigi
mą. Praneša, kad savo atsto

VENIMUI KALĖTI gatves. Tūkstančiai bedarbių 
šį tų pelnė.

GLOBĖ, Ariz., kovo 22. —

, „o konferencijoje tu^8An«- J> Val’‘yK’totrikto Wsmaa
m . . . . . , „ . KI)E^_AS, kovo 22. — Čekoslovakijos, Praneli v's»m gyvenimui kalėti nubnn
Tarp yra .r buvus.?' tento, Nauja Manrtz.nr.jos vynausy. VoWetijog Anglijos> y jann, indijoną Golney gey.

DU VAIKAI PRIGĖRĖ

Kvėdarna. Bokštų k., Gud- 
ženių šeimynoje buvo viena 
duktė Paulina Gudženaitė, gi
musi 1903 m., kuri visų laika 
dėvėjo moters rūbais, o dar-

Vabalninkas, Biržų aps. Ū- 
kininkai skundžiasi samdinių 
trūkumu. Samdinio laikui atė
jus, tenka kelias dienas važi
nėti po apylinkės kaimus ir 
ieškoti samdinių. Daugumas 
jų nesiskubina derėtis, o kurie 
ir derasi, tai gana brangaus 
atlyginimo prašo. Be 500 litų 
metams berno negausi, o mer
gos — be 400 lt.

Netoli E. Garv, Ind., Deep Mg dirbo vyriškus ir daugiau
seimo atstovas ukrainas Mata- bė praneša, kad šių nepriklau ' j 'r * / upėje įlūžus ledui prigėrė du draugaudavo su vyriškiais,
ruška kurs kitados su kitais soma valstybe formaliai nri ngru°8’' ItallJOS’ J»g™'<>vijos, mour’ą. Jis pripažintas kaltu vaikai j Darroff’as, 12 » „ . ......loljs^mo “tov^ Brast pa?no Pra±i“a Ja ™°8 <“a ** ir P. Datako’aa 8 mot.,

Litovsko tvirtovėje buvo kan- ponija ir Estija. Nežinia, kiek 
kinamas už sąmokslų prieš Pil- tame yra teisybės.
sudskio diktatūrų.

GOETHE’S MIRIMO 
SUKAKTUVĖS

SUKILIMAI MANDŽIŪ- 
RIJOJ

NESIVILTI LANGŲ 
DAUŽYTOJAI

Tytavėnai, Raseinių apskr. 
Vasario 23 d. Seminlaukio kaiI
mo ūkin. A. Daujoto namų la-tos žmonės spėliodavo, kad to

ji pana gali būti vyriškiu, nes ngų išmušė vanagas. Jis taikė- 
jos balsas buvo tam panašus, j si nučiupti palangėj tupėjusių

.. . . . 'vištų, bet vietoj jos, pataikė
Šiais metais Paulina nuėjo . ]ang^ 

pas vietinį, klebonų, kad šis)1 L yįd^ apskr
Patikrinta, kad Chicagoj y- įtaisytų jos gimimo metrikus . Va8arfo 26 d Ardiškių kaimo 

ANGLIJOJ 27 KOMUNIS- 22. — Ties Brown salaite O- ra 1,439,894 užsiregistravę pi- i* ™ters į vyrų. Klebonas toĮfl]<inink Kamingko prjemenėn 
TAI NUBAUSTI KALĖTI hio upėn įkrito pašto lėktų- (liečiai, vyrai ir moterys, kurie ne&aĮ(^? padaryti ir pranešė Į jsivijo vanaga;g yjgtas. Čia jį 

norėjo sugauti, bet nepavyko, 
nes su keliais lango stiklais 
išskrido.

rijos prekybos rūmai. j |eĮ0 s(ujentės užpuolimų ir amžiaus.
Konferencija įvyks nuo ha- nužudymų

ŪANGČUN, Mandžiūrija, ko
BERLYNAS, kovo 23. — vo 22. — Japonų militarinia- 

Vakar visoj Vokietijoj vienin- nis autoritetams pranešta, kad 
gai minėtos įžymaus vokiečio rytinėj Kirino provincijos dto-

landžio mėn. 16 ligi 23 die- -------------------
uos Tnnsbruke, austrų Tyro- Į LĖKTUVAS ĮKRITO UPĖN
liuje. i ------------- i

STEUBENVTLLE, O., kovo

UŽSIREGISTRAVĘ PJ 
LIEČIAI

vas, kuriuo be pašto buvo ve-į turi teisę dalyvauti “prima- policijai. Dabar nustatyta gy- 
LONDONAS, kovo 22. — žarna dar ir viena'moteriškė, j ny” balsavimuose balandžio dytoj°> kad toji pana yra vy- 

Goetbe’o 100 metų mirimo su- 1y kinų sukilimai plinta. Ties Pagaliau ir Anglijoj atsisuk 1 Žuvo vairininkasi ir moteriškė. ■ 12 dienų. riskos lyties ir ji šaukiama ka-
kaktnvės.

BANKNOtĖMIS UŽSPRIN
GO IR MIRĖ

Birten ežeru daugiau kaip KZ). ta prieš pragaištingų komuni- 
sukilėlių japonai nukovė. stų veikimų. Welsh anglių ka

syklų distrikte, Rhondda klo
nyje, teismas nubaudė kalėti 
27 komunistus už neleistinų 
susirinkimų. '

NUO KO PRIKLAUSYS 
TAIKA

PARYŽIUS, kovo 23. — ------------
Prancūzijoj vedama prieš pi- TOKIJO, kovo 22. — Japo 
nigų krovimo kampanija. Žmo nų užsienių reikalų ministeris
nės raginami pinigus leisti a- Yošizawa pareiškia, kad tai- ------------
pvvarton. ka su kinais Šanghajuje pri- BITKARESTAS, kovo 22.

Kad užprotestuoti prieš tų klausys nuo pačių kinų. Jei — Du rumflnai karininkai lei 
kampanijų, Lyons’e vienos ka- Kinijoj ir toliau bus boiko 
vinės savininkas suplėšė visą tuojamos japonų prekės, tai 
krūvų 5, 10, 100 ir 1,000 fran- kos nebus.
kų banknočių ir ėmė valgyti. ---- '■ ■" |

KARDAIS UŽKAPOJO

Bėrįjant jis užspringo ir mirė. PLATINKITE “DRAUGĄ” svaigalų smuklę uždarius.

rinės prievolės atlikti.
SUSIKŪLĖ LĖKTUVAI

SAN PEDRO, Cal., kovo

1 PAŠAUTAS, 4 SUIMTA

Penki plėšikai puolė Mira-
23. — Arti karo laivo “West|Mar viešbutį, 6218 Woodlawn 
Virginia” skrindant susikūlė avė. Kažkas pranešė policijai.
du laivyno lėktuvai. Du vyrai 
prigėrė ir du išgelbėta.

800 TARNAUTOJŲ

Nuvykę du poliemonai vienų 
plėšiką pašovė ir kitus 4 su
ėmė.

STEIGS TEISMO NUOVA
DĄ MAŽAMEČIAMS NU

SIKALTĖLIAMS

MIRĖ SENIAUSIAS LIE
TUVOS ŽYDAS

Šiomis dienomis Antalieptės
miestelv, Zarasų apskr., mirė 

Motinoms ir vaikams glebo- ,,6 amžial]s Abroma!<
ti draugija kreipės j teisingu-, Baronas.
mo ministerį prašydama, kad .
prie apygardos teismų būtų Į 

SUSPROGDINTA BOMBAI įsteigta mažamečiams nusika-'
ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien nepaatovus 

reiškęs, kad prie Kauno apy-toras; vakare numatomas anie-

tenantai uždaryti kalėjimam! Illinois’o bedarbių šelpimo j ------------ ltėliama teismo nuovada.
Jie kardais užkapojo vienos J darbe veikia 800 asmenų. Jie Į Heissler Storage Battery Teisingumo ministeris pa 
smuklės du tarnautojus, kada visi yra apmokami. Ligi kovo parduotuvės priešaky, 2369

mėn. 1 <f. jiems visiems išmo-. Cottage Grove avė., susprog-1 gaidos teismo nuovada būsią-! gas; maža temperatūros a 
kėta apie 80,000 dolerių. | dinta bomba. nti įsteigta pirmoj eilėj. Be na.
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“D R A U G A S”
ISetna kasdien. Uskyrue aekmadlenlua

PKOIUMEKATOS KAINA: Mettuua — *8.00. Pu- 
Ml Metų — 83.60. Trims Menesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
ti* — *8.00, Kopija -03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negr<- 
Mna. jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčtama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12408 vai.
Ukeibimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

Jie vyksta į miestus uždarbiauti. Pasilikę u- 
kiuose jie vargsta. Negali pirkti reikalingą 
įrankių, nes jie brangūs.

Darbininkas yra priešingas dideliam at
lyginimui. Jis reikalauja teisingo atlyginimo, 
kurs atitiktų jo gyvenimui, jo šeimos išlai
kymui. Neieško didelių sau patogumų, bet 
taip pat nereikalauja ir per daug vargti ir 
savo sunkiu darbu kitus lobinti, o sau nieko.

t

Slapta Lietuvos-Lenkijos Sutartis?

PRIEŠKATALIKIŠKAS VEIKIMAS

“DRAUGAS”
UTHUAMAN DAILY FR1END

Fubliahed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTION8: One Year — *6.00. 81Z Montks 

— *2.50. Three Months — *2.00. One Month — 7 Be. 
Burope — One Year — *7.00. 8iz Months — *4.00. 
Copy — .01c.

Advertising ln “DRAUGAS" brings best rssojta
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

BEDARBIO NUSISKUNDIMAI

Vienam Amerikos laikrašty randame štai 
kokius bedarbio nusiskundimus didelio atly
ginimo klausimu:

Kada mes miestuose gauname didelį atly
ginimų, tada daug žmonių veržiasi į miestų 
ir daugelis iš mūsų netenka darbo.

Kada mes gauname didelį atlyginimų, 
autoritetai ir pramoninkai galvatrūkčiais į 
miestų siunčia žmones ir šių suplfldimas tuo- 
jaus sumažina atlyginimų.

Kada mes gauname didelį atlyginimų, 
tuojau padauginamos darbų taupyti mašine
rijos, kad vienas žmogus galėtų dirbti tris
dešimties darbininkų darbų. z

Kada mes gauname didelius atlyginimus, 
tada visokiems daiktams kainos dvigubina
mos arba trigubinamoš, kad mes negalėtum 
nieko susitaupyti.

Tokia tai būtis su tuo dideliu atlygini
mu. Didelis atlyginimas visados seka prieš 
didelį nedarbu.

Kada mes imame aukštų atlyginimų, pra
moninkai ir pirkliai didina sau pelnų.

Ir tada namų kaina ar buto nuoma kele
riopai padidėja; mokesčių didumas prilygsta 
nuomos didumui; visi profesijonalai ima toli 
daugiau už patarnavimus; brangiai apmoka
mi mokytojai, klerkai ir visi valdininkai.

Tad kokia nauda iš didelio atlyginimo1 
?ada nė ūkininkai nenori gyventi ūkiuose

Betai kam yra žinoma, kad šiandie J. 
Valstybėse veikia didelės ir galingos jėgos 
prieš Katalikų Bažnyčių ir prieš katalikus. 
Šis prieškatalikiškas veikimas yra labai se
nas, bet nebuvo toks atkaklus, kaip šiandien.

Prieš Katalikų Bažnyčių veikia krūvon 
susispietusios įvairių protestantų šakų kuo
pos. Veikimo priešaky yra protestantų vadai 
fanatikai, žemiausiojo laipsnio netolerantai, 
visur visados sau pirmenybės ieškantieji. Šie 
fanatikai baugina protestantus gyventojus 

kažkokiu katalikišku baubu. Girdi, budėkite.
nes katalikai siekia užvaldyti šį kraštų.

Šis fanatikų veikimas kartojasi kas ket- 
veri metai prieš krašto prezidento rinkinius. 
1928 prezidento rinkinių mietais fanatikų vei
kimas buvo tiesiog beribis, kada į prezidentus 
iš demokratų partijos kandidatu buvo Al 
Smith’as, katalikas. Bet šiemet toli blogiau. 
Minėtais metais sudarytos prieš katalikus 
protestantų organizacijos po rinkimų nepa- 
krikdytos. Bet dar daugiau jos sustiprintos 
ir šiandien atviriau varo savo pragaištingų 
netolerancijos darbų.

Yra daugybė protestantų, kurie nepaken
čia to prieškatalikiško veikimo. Bet yra dau
giau tokių, kurie tų veikimų remia ir tiki, 
kad fanatikai tiesų skelbia apie katalikų žy
gius.

Šiemet prieškatalikiškas veikimas pas
markėjo, kada tas pat Al Smith’as pasiryžo 
vėl būti kaųdidatu į prezidentus, jei bus ski
riamas.

Antai Amerikos sujungtųjų protestantų 
lygos vykdomoji Valdyba, kuri savo ofisų tu
ri Washingtone, paskleido atsišaukimų į pro
testantus, kad šie budėtų, kad jie nebūtų ne
rangūs, kada katalikai plečia savo veikimų.

Savo atsišaukime ta valdyba tarp kitko 
protestantams duoda tokius, klausimus:

Ar jums žinoma, kati Komos katalikai 
yra sudarę politiškų sumoksiu pagrobti šio 
krašto kontrolę?

Kodėl prezidento Hoover’io administra
cija kritikuojama?

Kad popiežius-karalius įsteigė betarpis-

M^a/iington, D, o,— Kovoituvos užsienių politikoj, ne- 
mėn. 14d . “Naujienų” nu-įgaliu pavadinti visų panašių 
mery 60, iš kovo 11 d., yra
tilpęs B. K. Algimanto sensa
cingas ‘specialus pranešimus’ 
iš Buenos Aires (Argentinoj), 

j “Naujienos” padėjo jį pir- 
iman puslapin su riebia antra
šte. “Extra” ir, be to, pasvar
stė jį savo redakciniam strai
psny tam pačiam numery.

Minėtame “specialiame pra
nešime” štai kas sakoma: 

“Ne iš lietuvių, bet iš
svetimtaučių diplomatų (?) 
lūpų kelis kartus teko gir
dėti, būk tarp Lietuvos ir 
Lenkijos yra sudaryta slap
ta politinė sutartis, sulyg 
kurios Lietuva norima pa
daryti Lenkijos provincija.

. Esu sutartis laikoma didžia
usioj slaptybėje Kaune, bet 
jai duodama eiga nekuriose 
Lietuvos atstovybėse užsie
niuose. Iš vieno vokiečių 
diplomato Buenos Aires te
ko girdėti, kad Lietuvų stu
mia Lenkijos glėbin “kata
likybės autoritetas”. Esą 
katalikiškų Lietuvos klini
kų vadovybė tokių sutartį 
importavo (?) iš Vatikano 
per Varšavų, o Kauno vy
riausybė jai duodanti ei- 
g$”.
Nuo 1919 m. ligi 1928 m.

žibių apie menamas slaptas 
sutartis su Lenkija kitaip, 
kaip tik gyvu nonsensu (ne
sąmone).

Panašios ižiųios praeity jau 
yra ne sykį padariusios Lie
tuvos interesams žalos. Jos 
dar gali padaryti ir ateity. 
Todėl šia proga bus ne pro 
šalį apie tai pakalbėti, nes ne 
visų gal kaip reik nusimano
ma apie tai, iš kur panašios 
rūšies žinios atsiranda, koks 
jų yra tikslas ir kaip jų vertę 
galima pažinti.

Charakteringi pažymiai.
Kaip minėjau, panašios ži

nios jau pirmiau ne sykį mė
ginta Lietuvoje skleisti. Kas 
jas atidžiai seka, tam nesun

tų — žinios eidavo par jiems .tinių, esančių kurioj nors ki- 
priešingas partijas, ar asine-1 tų, negu Vokietija, kaimynių 
nis, ir tt. : valstybių; jeigu jos buvo ve

li) Ilgus metus dirbant Ceu- į damos su Sovietais, ar Len- 
tre, užsienių reikalų uiiniste- kais Jai panašių žinių šalti- 
rijoje, man ne sykį tekdavo nių tekdavo dažniausipi lau-
turėti reikalo su panašiomis kti kita kryptimi.
žiniomis. Kad jos būdavo pra- propagandos tikslas. Pana- 
manytos, iš piršto išlaužtos- »ių žinių Ukslai aiškUi. .f 
tas buvo aišku kiekvienam, naį keliuriopi: 
kuris turėjo reikalų su Lietu-

a) Tokios žinios sukelia vu-vos užsienių politika. Bet tas 
ne visuomet būdavo aišku pa
salūnėms •žmonėms ir platės

lstybėje vidujinį bruzdėjimų. 
Todėl sulaiko jos konsolidavi-

nei pačios Lietuvos visuome-vidujinį stiprėjimų, sil-
nei. Norint užkirsti joms ke
lių, reikėjo ištirti, kur jos ge
ma ir keno jos skleidžiamos. 
Tas gelbsti politikams geriau 
orientuotis padėty ir sužinoti 
rimtesnius tikslus, kurių sie
kiama panašius žinias sklei
džiant.

pnina jų. O iš silpnos valsty
bės lengviau išspausti sau y- 
patingas privilegijas.

b) Jei Lietuvos Vyriausybė 
tuo laiku veda ar mano" vestiI
derybas, panašios žinios,, su
keldamos “ermyderį” šalies 

į viduje, visuomet sudaro jai
Priėjus tokių ižinių “siūlo j sunkenybių ir mažiau ar dau- 

. galų,” dažnai pasirodydavo į- ginu suriša Vyriausybei (ko
kios partijos ji bebūtų) ranku buvo pastebėti, kad jos vi-,^onall dalykų. Ne sykį, pavyz- 

isuomet yra charakteringos džiui, pasirodydavo, kad pa
štai kuo: našios žinios būdavo perduo-

galo man pačiam teko būti 
Lietuvos užsieninės politikos

kas derybose. Todėl panašių 
žinių skleidimo tikslas yra ap-

1) Panagių žinių WUni 'damos maukiama
“konfidencialiai” ir “turint derybas, arba jeigu galima, 
galvoje tik Lietuvos gerovę”

pradžia, niekuomet nebūdavo 
Lietuvoje. Jos visuomet būda
vo “importuojamos” iš užsie 
nių. Kartais formoje “žinių” 
užsieniniuose laikraščiuose, 
kartais sietai, per tam tikrus 
asmenis.

2) Lietuvoje jas paskleisda- 
vo viešumon visuomet per tas 
partijas, ar asmenis, kurie tuo 
momentu būdavo Lietuvos vy-

žiuonems ; sunkinti Lietuvos vyriausybei 
ilmybas, arba jeigu galima, 
tai ir visai neprileisti prie sė-

ž«i<> įarka “kaip iš Lietuvos ijrau-1 Įmingu jų užbaigimo, 
go”, nes panašiam informato
riui “labai svarbu, kad Lietu 
va nepražūtų...” ii.

c) Jei to momento Lietuvos 
Vyriausybė yra nepalanki už-

i interesuotai valstybei, tai su 
4) Šitokios žinios (ne visuo-1 panašių žinių pagalba galima

met, bet dažniausiai) pasiro
dydavo tuomet, kuomet būda
vo veliamos šiokios ar kito
kios politinės derybos su vie
na iš kaimynių valstybių, ar-riausybės opozicijoj. — Tas

nereiškia, kad visuomet per ibų Lietuva turėdavo kokį nors i 
pačiame centre —užsienių rei-J vienų ir tų pačią partija. Jei reikalų ar bylą su Tautų Są- i 
'kalų ministerijoj, „jjr po 1923 j šiandien vyriausybė būdavo,! junga, ar buv. Ambasadorių ! 
im. nors nebūdamas Centre, aš ! sakysim, krikščionių demokra Konferencija. Pavyzdžiui, jei i Lietuvos 
Ivis dėlto esu informuotas apie

sukelti žmonių nepasitikėji
mų, nuversti jų ir pakeisti ki
ta vyriausybe, kuri būtų tai 
užinteresuotoi valstybei pa 
lankesnė.

(Bus daugiau)

Raudonasis Kry
tų, tai panašios 'žinios pusi ro-1 Lietuvos vyriausybė vesdavo ; žius Panemunės miške prie pat 
(lydavo, per vienų iš vyriau- derybas, sakysim, su Vokieti-j senab)rijos pradėjo statyti di- 

įpolitikos linijų. Todėl ne tikįsybei priešingu (opozicinių) į ja, galima buvo laukti, kai į delius muro namus, kuriuose 
I kaipo Lietuvos atstovas šioje j partijų; jei vyriausybė tuoįšiokiu ar kitokiu būdu pana-Įii engta specialiaė anibu- 
, šalyje, bet ir pasiremdamas | momentu būdavo;’ ’ sakysim; i šios žinios “apie Lietuvos iki-pat°rija.
įsavo asmeniniu prityrimu Lie-; liaudininkų ar socialdemok ra-į įdavimų” būtinai kils iš sai

|pagrindinę Lietuvos užsienių

kų telefonu susisiekimų su J. Valstybėmis? 
Kad Komos katalikai čia organizuojami

kariškam lavinimui?
Kad Romos katalikai tariasi imtis gink

lų ir išnaikinti visus savo Bažnyčios priešus

V Kapčiamiestis, Seinų apakę. 
Varviškės kaimo gyventojas• Kaip matome, šie klausimai mums atro 

do paprastais šmeižtais. Kitaip į tai žiūri į B., kasdaams žvyru, rado va- 
tanisuoliai protestantai. Jie įsitikinę, kad čiaĮrinių pinigų. Nors ir labai su- 
teisybė sakoma. Štai, jie per rinkimus ir ko- trūnijusios monetos, bet data 
voja prieš kandidatų katalikų. jų aiški. Jos yra 1427 metų.

Marija prie nuplakimo 
stulpo

Ar Marija matė savo akimis Kris
taus nuplakimu ir vainikavimų erškėčiais, 
nėra tikrai žinoma. Mes tik vienų dalykų 
galime tikrai pasakyti: tai, kad Marija 
žinojo visas Kristaus kankinimo smulk
menas.

Visos Jeruzalės ir tolimiausiuose už
kampiuose kalbėjo, kad kunigai ir vyriau
sieji tautos vadai suėmė tų didį pranašų, 
kuris tiek daug gera žmonėms buvo pa
daręs. Žmonės žinojo, kad tas pranašas 
buvo smarkiausiai nuplaktas. Marija ne- 

- galėjo negirdėti tų visų kalbų, išsipildė 
Simeono pranašystė, nes Jos širdį pervė
rė kalavijas.

Marijai nereikėjo nė žmonių kalbų 
klausytis. Savo sieloje Ji matą Kristų 

-pririštų prie stulpo ir skaudžiai plakamų. 
Kokius skausmus Marija tuomet iškentė
jo, galėsime suprasti pasižiūrėję arčiau į 

* Kristaus nuplakimu, kurį matė viena stig- 
matizuotoji savo regėjimuose.

“Prie Jėzaus atėjo budeliai su ryks 
temis ir virvėmis, kurias jie numetė prie 

. stulpo. Budeliai buvo šeši, - rudi, susivo- 
i lusiais plaukais vyrai, kiek mažesni už Jė- 
yszų; jų strėnos huvo perrištos raiščiu, nu- 
l garų ir priešakį dengė kažin kokios me

džiagos drabužis, o kojos ir rankos buvo'

J. G r ib utis, M. I. C. visai nuogos. Tai buvo daugiausia kokie , 
nors nusikaltėliai; jie čia dirbo, kaip ver- I 
gai, prie statybos ir kanalų, ir žiauriau
sieji iš jų buvo paskirti budeliais.

Mūsų Viešpats ir Išganytojas, Dievo 
Sūnus, tikras Dievas ir tikras žmogus, 
trukčiojo, kaip kokia kirmėlė, ir lenkėsi 
po nusidėjėlių kirčių. Jis vaitojo ir aima
navo, -ir skaistus, saldžiai skambus deja
vimas dėl baisiausio skausmo veržėsi per 
Jo kankintojų kirčių ūžimų, kaip malo
niausia malda. Karts nuo karto šiuos pil
nus skausmo, šventus, laiminančius skun
do tonus drumstė minios ir fariziejų bal
sas, kaip baisus, juodas audros debesis; 
jis šaukė: “Šalin su juo, nukryžiuok jį!” 
Girdėjosi Piloto balsas, kuris norėjo nu
raminti įtūžusių minių, bet: jo balsų nu
stelbė trimitų balsai, paskui vėl kirčių 
smūgiai, ir vėl buvo girdėti Jėzaus deja 
vimas — aukos Avinėlio skundas ir kan
kintojų keiksmai.

Žydų minia stovėjo kiek toliau nuo 
plakimo vietos. Šen ir ten stovėjo Romos 
kareiviai, bet daugiausia jų buvo prie 
sargybos namų. Aplinkui vaikščiojo įvai
rūs valkatos, pašiepdami plakamų Kris
tų; bet mačiau ir tokių, kurie buvo labai 
susijudinę, ir tuos žmones apšvieti? nuo 
Jėzaus einantieji spinduliai.

Mačiau taip pat nedorus, beveik vi
sai nuogus jaunus vyrus, kurie šalia sar
gybos namų darė naujus rimbus, ir tuos,
kurie nuėjo atnešti spygliuotų šakų. Vy-«
riausieji kunigai davinėjo budeliams pini

gus; be to, buvo atneštas didelis ąsotis 
kažkokio raudono skystimo, kurį budeliai 
gėrė ir pasigėrę tapo kaip laukiniai. Pra
ėjus ketvirčiui valandos, abu plakėjai pa 
liovė mušti ir nuėjo gerti atneštąjį gėri
mų. Jėzaus kūnas buvo visas mėlynas, 
guzuotas, iš kai kurių vietų liėgo kraujas. 
Jis drebėjo ir trukčiojo. Aplinkui skambė
jo paniekinimai ir išjuokimai.

Antra budelių pora puolė prie Jėzaus 
su nauja aitra. Jie turėjo kitos rūšies 
rykštes, kurių galuose buvo pritvirtinti 
spygliai ir vinys. Tomis rykštėmis muš
dami, jie taip sukajmjo šventąjį Jo kūną, 
kad kraujas čiurkšlėmis bėgo ir tyško 
ant budelių rankų. Taip kankinamas Jė
zus dejavo, meldėsi.

Dar du budeliai plukė Jėzų tam tik
rais botagais. Prie geležinio koto buvo 
pritaisyti diržai, kurių galuose kabojo ge
ležiniai kabliukai, ir jie plėšė gabalais 
mėsų nuo kaulų.

Budeliai, kaip pasiutę šunes, draskė 
kirčiais Jo kūnų; vienas jų kairėje ran
koje turėjo didelį rimbų, kuriuo perkirto 
Jėzaus veidų. Visame Kristaus kūne ne
liko sveikos vietos. Krauju pasruvusiomis 
akimis Jis žiūrėjo į budelius ir meldė pa
sigailėjimo, bet tie dar labian siuto, ir 
Jis vis tyliau dejavo: “Ach!” - -

Jėzus kentėjo tuos skausmus, drebė
jo gulėdamas prie stulpo, iš Jo žaizdų 
sunkėsi kraujas. Tada pamačiau praeina
nčias pro šalį, begėdiškai apsitaisiusias, iš
tvirkusias merginas; susitvėrusios ranko
mis, jos sustojo prieš Jėzų ir žiūrėjo į Jį

su pasibiaurejimu. Tuomet savo žaizdose 
Jis pajuto dar didesnį skausmų ir taip 
skausmingai pakėlė į jas savo kilnų veidų, 
bet tas jų nejaudino, ir jos ėjo tolyn besi- 
vaipydamos, o kareiviai ir budeliai juok
damiesi kalbėjo biauriausius žodžius.

Dabar vėl prisiartino budeliai ir spar
dė Jį kojomis, Jis turįs atsistoti, jie dar 
nebaigė visko su karalium; jie mušė Jėzų, 
ir Jis šliaužė žeme prie rūbo, kuris buvo 
čia pat, o nelemtieji budeliai tyčiodamiesi 
spardė tų rūbų šen ir ten taip, kad varg
šas Jėzus turėjo šliaužti, kaip suinindžio 
ta kirmėlė, kad pasiektų rūtyų ir juo ap
dengtų suplėšytas strėnas...”

Šiuos visus baisumus Marija, pasida
lijo su savo Sūnum. Nors savo kūne skaus- į 
mų Ji nekentė, liet Sūnaus skausmai per 
vėrė Jos širdį.

Kai budeliai ant kruvino, suplėšyto ' 
Kristaus kūno užmėtė kandžių suėstų pur
purinį apsiaustų, kai taip nuo skausmo 
sustingusių pirštų įspraudė nendrę ir, laz
da mušdami, ant galvos užspaudė erškė
čių vainikų, kokia dar geresnė pramoga 
begalėjo būti girtai, laukinei miniai? Jie 
klaiųiė prieš Jį išjuokdami ir sakydami: 
“Sveikas, žydų karaliau!”

* Marija žinojo visus savo dieviškojo 
Sūnaus kankinimus ir išniekinimus. Jė
zaus skausmai buvo Marijos skausmai. 
Daug turime pavyzdžių, kad paprastos 
žmonių motinos gali pasiaukoti už vaikus 
ir liž juos net gyvybę atiduoti, nors kur 
tais jie yra visai to neverti. Pasižiūrėkim 
į Marijų. Niekas iš mūsų negali atjausti

tos meilės, kuria Marija mylėjo Kristų. 
Ji mylėjo Jėzų, kaip paprasta motina my
li savo vaikų, mylėjo, kaip savo Sūnų — 
Dievų. Jos pačios pagimdytų. Marija ži
nojo’, kad Kristus yra nekalčiausias, kad 
Jo nekaltumai yra skaistesnis už švie
siausius saulės spindulius; žinojo, kad Jis 
yra šventų švenčiausias, galingiausias da
ngaus ir žemės Viešpats. Ir tas skaistusis, 
didingasis Viešpats — Marijos Sūnus yra 
nuplaktas, išniekintas! O brangiausioji 
Motina, koks liaisus skausmo kalavijas 
pervėrė tavo širdį! Marija gal ne viena 
ašarų išliejo, galvodama ajde savo Sū
naus kančių, (lai tos Marijos ašaros susi
maišė su Jėzaus kraujo lašais, išsilieju
siais prie nuplakimo stulpo ir buvo bude 
lių kojų sumindžiotos. Vargas žemei, kuri 
laip išniekino tas brangenybes!

Vargas ir mušiu, kad mes iki šiolei 
neišmokome rinkti MarijoH ašarų, nes Ji 
iki šiai dienai nenustojo verkusi, nes Jos 
mylimasis Sūnus iki šiai dienai teliepla- 
kamas ir tebeniekinanlas. Kiek daug sielų 
aplaistytų Kristaus krauju ir Marijos a- 
šaromis šiandien braidžioja jio netikėji
mo purvynų ir jų skaičius kas dienų au
ga. Einkime tuos brangius, Kristaus krau
jo ir Marijos ašarų lašus, grąžindami Die
vui žūstančias sielas. Tos Marijos ašaros 
ir tie Kristaus kraujo lašai bus gražiau
sias papuošalas mūsų amžinojo vainiko 
danguje.

Melskime Sopulingųjų dangaus Moli
nų, kad Ji padėtų mums sunkiose uuisų 
gyvenimo valandose.
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P0GA NESULAUK LENKTYNIŲ
Rašiiiskiene vejasi Stanciką, Varakulis pralenkė 
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DABARTINĖ EKONOMINĖ LIETUVOS PADĖTIS ' . _ A 1 v *• • 1 a ■ta. Aukščiau jau buvo minė
tus, labai pasunkėjo ekspor- pieno produktus ir kiaul 
tas. Tos kainos, kurios gamin

ta, kad valstybė remia savo ,na užsienio rinkose už žemės 
pramonę, tuo tikslu vesdama ,,k*° gaminius, vos padengia-

>- . jasai {statymas iš karto įnešė
kalnis - Valančių. Rėkus bėga, Kazlauskienė statymo, varžančio bankrotus
vejasi £ "io. sfT ir •’“1<,i<lino p”Hi- ’

. kėjimą Lietuva.-----------------  kreditorių teises. Būdavo to-j

(flalap) . riems jis šiokių ar tokiu būdu
T. . . v , savo turtą, yra perleidęs. Na u- *'*’VD,U ............
Lietuvai nemaža nemalonu- _ Jsrfflf™n/;S atitinkamą atsargią bei globo-,,nos n,uit“ »><•*« transporto .5-

ęamybos išlaidų jau

Su pirma pavasario diena, kas šeštadienis paima naujų kių atsitikimų. Prisirenka pir- ' Iki šiol Lietuvoje veikė ru- „tvbė remia Lietuvos žemės
(kovo 21) ne tik Chicago je, knygų. (klys prekių ir skelbia bankro-Įsų įstatymas, draudžiąs sindi-fo pagrindinę Lietuvos
bet ir visose vidurvakarų vai- Tenka patirti, ka(1 parm5iai tą. O ant rytojaus toje pačio-katus iš viso. O tuo tarpu au- ’ ^lo Sak^ Wa noį,etenka mi-
stybese prasidėjo žiema. Nors.daro ir St Staniulis Gimimo i® vietoje Pirklio sūnnR autonominėje Klaipėdos srity ’npti Įvairiausių darbu žemės

ūkio pagerinimui: melioraci
jos darbai, kaimu pareeliaei-

sniegas užvertė gatves, šaly-' p g parapijoj, kur kleb. kun. ,Svogeris atidengia puikian-|Veikiavokiečiųįstatymas,lei- 
gatvius, visus takus, sulaikė ;A> Baltutis;j’ei visose mūsų “naują” krautuvę. Kredi- džiąs susidaryti Rindikatams.

)r laidas,
prn. !I,pb‘‘padengia. Jei valstybė ne- 

monei trumpu laiku labai su-ūkininkams tiesiogines 
stiprėti. Ypač energingai vai-j Pažibos, tai jiems gamyba 

visiškai nebeapsimokėtų. To
dėl valstybė yra laidavusi ūki
ninkams pastovias kainas už

es.
Kiek trūksta iki pastoviųjų 
kainų, valstybė pati primoka, 

išlygina skirtumą tarp už
sieny gautosios ir nustatyto
sios pastovios kainos. Šitoks 
ūkio rėmimas valstybei garu 
daug kainoja. Pavyzdžiui, 
1931 metais valstybė kainų iš
lyginimui (eksporto premijos) 
sumokėjo apie 21 milijonų li- 

(Tęsinys 4 pusi.)

susisiekimą, tačiau nesulaikė parapijose atsirastų po viena toriai iš bankrutavusio pirk-.Praktiškai ir visoje Lietuvoje •' h«n ve?slPs eerinimas
DratlfirO ’ * VHlftlLK kontoslinin- __ i____________ • __ llzv Iro "Knornli rronfi Tino ir foKi(mfiiATo _‘Draugo” vajaus kontestinin 

kų lenktynių. Štai, Rašinskie
pasišventėlį, kuris ne tik sek- mažai ką begali gauti, nes gyvavo ir tebegyvuoja įvai- 
madieniais, bet ir vakarais, pasirodo, kad jis nieko nebe- ,rūs sindikatai, žinoma neofi-

ne visu smarkumu vejasi Sta- kada biįna bažnyčiose pamal- turi: visas jo turtas yra Įra- cialiai, savo centrus perkėlę į 
nciką. Jei butų pajėgus pada- dos, prieangy atsidarytų savo Sytas žmonos, sūnaus ar švo- Klaipėdą, kur juos įstatymas 
ryti da 600 “žingsnių”, Stan- “knvvvnn” m-eitni ne tik i S. gėrio vardu. Šitokia bankrotu leidžia. Kadangi sindikataiknygyną”, greitai ne tik iš- gėrio vardu. Šitokia bankrotų leidžia. Kadangi sindikatai 

tuštėtų didžiausio Amerikoj sistema buvo nesveikas reiš-:Lietuvoje buvo tiktai neoficia- 
“ Draugo” knygyno vitrinos, kinys, mažinęs pasitikėjimą,liai, tai valdžia neturėjo prie- 

Lietuva. Dabar Lietuvos vai- nionių sindikatams prižiūrėti

cikas vėl būtų užpakaly pali
kęs. Vadinas, pavojus Star.ci-
kui didelis. bet reiktų paleisti darban ma-

Atpuškayęs per sniegą “D” šinos naujoms knygoms spau- 
adm. Varakulis paklojo naujų sdinti. Taigi gražų pavyzdi 
prenumeratų ir pats netikėjo, duoda Stulginskas ir Staniu-
kad pralenks smarkius kon- lis.
testininkus — Janušauską ir į Kontestininkų stovis šiandie 
Stulginską. Taip ir būt buvę, yra toks: perleidimas, tiksliau, perrašy-.bet kartu ir paimti juos į val-
jei Janušauskas nebūt laikui V. Stancikas, 1706 W. 47 mas. Dabar, jei pirklys suma-,stybės priežiūrą. Tas vėl tu-
susigriebęs. Tuo susigriebimu St., Cliicago, III......... 476,536 Ino bankrutuoti, tai drauge s,r rėš teigiamai atsiliepti Lietn-
jis padarė suprizą ne tik Stui- į O. Rašinskienė, 1639 Š. 50 juo atsako Ir tie asmenys, ku- vos ūky. Lietuva iki šiol netu

ir apsaugoti piliečių-vartotojų 
reikalus. Čia pasitaikydavo 

ratuoti. Praktiškai tuo įstaty- kai kurių išnaudojimų. Dabar 
mn padidinta skolininkų atsa- yra rengiama įstatymas, kuris 
komybė ir suvaržytas turto turės sindikatus legalizuoti,

džia išleido naują Įstatymą, ku 
riuo itin suvaržė norą bank-

pieninių ir skerdyklų steigi 
mas ir tt. Šie darbai jau se
nai yra vykdomi. Tačiau pa
staraisiais metais itin aktua
lus pasidarė reikalas remti že
mės ūkio gaminių eksportą.

Dalykas yra tas, kad, į 
sienio rinkose pastaraisiais 
metais katastrofiškai nukritus 
kainoms žemės ūkio produk
tams ir visai eilei impartuo- 
jančių valstybių pakėlus moi-

ginskui, bet ir Varakuliui, ir Avė., Cicero, III......... 476,000
tik ulž šimtą žingsnių atsistojo Gubysta, 4355 S. Mozart
nuo Gubystos. Dabar Stulgin- St., Chicago, III......... • 470,200
skui reikės smarkiai padirbę- A. J. Janušauskas, 1301 S. 
ti, kad atsilyginus tuo pačiu, Ct., Cicero, III
ką jam padarė Janušauskas ir p- Varakulis, 724 West IK
Varakulis. Adomai, nepasi- ^t., Chicago, III.........  468,980
duok!

Gilienės aktyvumas prade
da visus stebinti. “Te visas 
Viskonsinas sujunda už Mau- 
dravicką, bet aš jam nepasi
duosiu.” Taip ji sakė ir pa
kartojo. Ir iš tikrųjų, vakar 
Mandravickas buvo ją pralen
kęs, šiandie Gilienė vėl ji už-

A. Stulginskas, 1628 S. 5(1 
Avė., Cicero, III.........  468,220

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Ave., Chicago, III. .. 323.350

M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln A Ve., Chicago, III. 315,320

F. Petrauskas, 14 Johnson 
st.. Binghamton, N. Y.

............................. 276,890
Ag. Gilienė 3131 Emerald

rėjo ir kitų reikalingų įstatv-
Herrin, III................... 12,150 mų, kaipantai: prokūros įstaty 1

A. Nemčiauskaitė .. 8,5(X !mo, prekybos registro, hipote 
J. Balsis, 610 Wall St. Rockįkog įstatymo, draudžiančio

470,100 ! ford, III....................... 5.800 piktą konkurenciją įstatymo,
Voroltis, Luzerne, Pa. 1,00(1,ir kt. Visi šie įstatymai dabar 
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. yra energingai svarstomi, nc-

E. St. Louis, III......... l.OOfl trukus jie pasirodys ir turės
A.‘Paukštis 2225 S. Oakley teigiamai paveikti Lietuvos

avė... Cbicatm. Till. 1000 ūkiškąją būtį.

“Naudojau Pain-Expellerį ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

“PAIN-EXPELLERTS sugrąžino man sveikatą. Per suvirs du metu aš kanki
nausi su skausmais pečiuose. Išleidau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.
t?ve»Ž7°i c'roVF?S p?tarė man. kad jei aš trinčiau skaudamus sąnarius su PAIN- 
EaPRLLEKIV, tain tuojaus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PA1N-EXPELLERI ir tuojaus atgavau savo sveikatą.”

(pasirašo) B. D., Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER* —
Įreg. J. V. Pat. Biure

Trade

Per suvirs 60 metų tikrasis Enker PAIN- 
EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški 
gėlimai, strępdieglis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PATN-EXPELLERIS padarė .kitiems, 
jis padarys tą patį ir jums.

Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur

•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

“DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

pakaly paliko. Išvysčiusi savo i . ’ . T11
v«k„n9 po didų, Bndgeport., | y R Mandrav.ckas, 815-45 
•P pavyh ir pralenkti- ne Kenodlia, 
tik Petrauską, bet ir Vark a-
1ienę ir Staniulį, ir Stulgins
ką ir Varakulį, pagalios net

J. Aukškalnis. 1354 Hani- 
son St., Gary, Ind. .. 193,100

A. Valančius, 1226 S. 50
M, ri'^ta,“!iką' ‘ai b''t,J AVC- I"’
"P"zas- Grybas, 2244 W. Adamssupi

Garietis Aukškalnis jei jau 
ką pasako, tai kai šoble nu
kerta. Jo užsispyrimas—nepa
siduoti Valančiui — įvykdy
tas. Jei Valančius greitu lai
ku nedarys naujų žygių, aiš
ku, Aukškalnis Velykas švęs ; Rockwell st* Cliicago 129,200 
su didele pergale. i A. Žolvnienė, 6709 Archer

įtekus, pajutęs, kad Kazlau-iAve’’ Chicago, III. ... 119.950 
skienė jam ant “kulnų lipa”,! Sutkus 1007 Eigbt st.,Wau-
iš naujo pradėjo žygiuoti pir- ike?an» BĮ. .................. 103,300

Įinyn. Kazlauskienė betgi sma- ! p®bijonaitis, 2320, 23

W.
St., Chicago, III......... 155,670

Misiūnas, Roselabd, III. 245
W. 108th St................. 149,030

Rėkus, 1850 Wabansia ave.,
Chicago, UI................. 137,060

O Kazlauskienė, 4356 S,

TIK VIENAS DOLERIS
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis 
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 10—12 
puslapių tvarkingai.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELJUJE” rasite įdomiausių pavei
kslų iš dabartinio Lifetuvos gyvenimo ir kitų kraštų.

“ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
sių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne
lių apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, teisę, sveikatą ir tt. ir tt.

ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite užrašyti saviškiams 
Lietuvoje. Kaina 3 litai.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE Į’ pagaliau jūs rasite tiek 
visokiausių Įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų 
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vieną numerį perskai
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti 
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

S

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

užsisaky k

rkiai jį vejasi. Kuris jų ku
riam pasiduos, vėliau pamaty
sime.

Gražus pavyzdis.

Vienas energingų kontesti
ninkų cicerietis Stulginskas 
visiems duoda gražų pavyzdį, 
kaip reikia platinti katalikiš
koji spauda. Jis ne tik dažnai 
atneša naujų “Draugui” ir 
“Laivui” skaitytojų, bet kas 
sekmadienis ir per visas ga
vėnios pamaldas, kleb. kun. 
II. Vaičiūno paskatintas, Sv. 
Antano bažnyčios prieangy iš
stato didžiausį pasirinkimą 
maldaknygių ir kitokių nau
dingų knygų. Jei kas sako, 
kad Amerikos lietuviai jau 
neperka knygų, tegul paklau
sia A. Stulginsko, o “Drau
go” knygvninkas br. St. Mon- 
tvidas juodu ant balto paro
dys, kokį bagažą Stulginskas

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
88,2001 mėnuo laikomos ŠV. MISIOS.PI., Chicago, III. .,

J. Žvirblis, 1513 — 35 Ave
Melrose Park, UI.........  85,850

A. Gudenas, 6807 C. Camp
bell av., Chicago, III. .. 63.00 j “ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tet- 

Bugentavičiu®, 1616 N. Lin- 1 šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr,
eolu St. Chicago, UI. 61,90(1 . _ .____w a

A. CondratM. 1706 S. Ma- TIK VIENAS DOLERIS
yomensing ave. Phila. Pa.

........................... 57,700
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,

Roseland, III.................... 52,900

Vaicekauskas, 4242 S. Ma-
plewood ave., Chicago, III.

.............. 32,000
Bacevičius, 1850 Wabansia

Ave. Chicago, III......... 26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St..

Scranton, Pa................... 25,850
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley

Ave., Chicago, III. .. 20,350
A. Langmanas, 4521 S. Wa-

shtenaiv Ave. Chicago,
UI. •.....■ ..•••••., 17,700

M. Povaitienė, 700 S. 9 st

“ŽEMAIČIŲ PRTETELTAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų — 
vietą dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu
Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap 
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

Mes parūpiname pasportns, 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.

w ort of That Wlieelbarrow--What Do You Know About It Anyway, We’d Likę to Aak!
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DABARTINE EKONOMINE 
LIETUVOS PADĖTIS

(Tąsa iš 3 pusi.) 
tų. Vadinasi, beveik tiek pat, 
kiek valdžia surenka iš ūki
ninkų žemės mokesčių, tiek 
jiems betarpiškai ir atiduos.

Ateitie*- perspektyvos. Kaip 
plėtosis ūkio gyvenimas Lie
tuvoje ateity, tikrai dabar 
niekas negalėtų nuspėti. Tai 
labai daug pareis nuo tarp
tautinių pasaulinių ekonomi
nių faktorių. Bet praeities pa
tyrimas neduoda pagrindo pe
simistiškai žiūrėti i ateitį. Lie
tuva iki šiol labai sėkmingai 
kovojo su pasanl'.mo krizių 
reiškiniais, kiek praūždami 
paliečia ir Lietuvą,.

j itluvos ekonominės politi
kos vadovai, d

LIETUVIAI AMERIKOJE 

UTIICA, N. Y.
Kovo 5 d. vakarą įvyko va 

karienė Šv. Jurgio parapijos' 
svetainėj, parapijonių sureng
ta tiksiu susipažinti su nauju 
klebonu kun. Antanu Deka
nių, kurU ątt-yjrk^) iš-Vlįicagos 
vasario

prisįrhikū.'.kdidęlL būrys, 
nors nesitikėta turėti tiek sve
čių. Per vakarienę gerb. kle
bonas Deksniįj pasakė puikių 
prakalbą. Visi liko patenkin
ti.

Vietiniai lietuviai labai 
džiaugėsi sulaukę naujo kle-

duoti bilietus. Įžanga labai pi- tadienį, balandžio 9 d. Šv. An
gį, tik 25 centai. Kiekviena tano parapijos svetainėj. Pro
są jungietė žada nepasiduoti ir grama bus labai graži, nes tai 

ti ir Lietuvos istorijos. Po dovanoti kauliukų lošimų va- (nauji žmonės, nauji įvairumai. 
Velykų žauama surengti vai- karui bent po vieną dovaną, ........ .......... , #.... .. _...
dinimą. Dabar yra gera pro- Kaip girdėti, žada būti dide- 

"ga vietiniams lietuviams leis- lis siuprizas kas eis į sąjun-JI • • ••
ti savo vaikus pasimokyti ke- gieėių vakarą, tas nesigailės, 
tuviškai skaityti, rašyti ir is- nes keletas dovanų bus duota
lorijos. dykai.

Naujas klebonas, kaip mu-j 
U ti, yra inteligentiškas, inaii-

programos bus šokiai prie 
farmerių orkestro ir dar kaip! 
Visi galėsim šokti, kaip tik 
kam patinka, ar tai vėliausios 
mados, ar lietuviškai, ar far- 

Poor fish Į nieriškai, nes ūkininkų orkes
tras patenkins visus. Dar tų

i UfiL? „rnhmiantk NAUJAS ĮVYKIS CICBROJ, , . ,dagus ir giliai piotaujautis. vakarą, kas norės, galės gyvą
lik reikia lietuviams tai įver- į lnaslJ atvažiuos fa purei} pasigauti sau. Rengimo
imti ir džiaugtis, sulaukus te- ruu.riai j. WestviUe> 11L Su
km kunigo. Neilgai trakus, didžiausiu trukšmu. Atsiveš 
manau, kad ir mūs.} kolonija, visus 8avQ gyvulius. kaip an. 
pakils dvariškai, tautiškai, e viStų> ana ki5kių>

“ŠALTINIS”
ttį gražų vaidą nešioja se

niausias Laeluvuje katalikų sa
vaitinis laikraštis.

"'balinus ' uuotia uaug įuv- 
unų smiltynių, nuliuose ouua 
iiuouugmai įsaisKinti musų gy
venimo mausimai, "baltinis' 
uuoua uaug znnų ne tiktai is 
Laeiuvos gyvenimo, bet ir is 
visų pasaulio mastų.

V įetoje svetimos spaudos 
nuolatinių garsmuno, prašoma

komisija kviečia visus įsigyti dėti savosios spaudos garsim- 
tikietus: iš kalno perkant 25 mu8,
centai, prie durų tą vakarų....................... ......... - ■ - -
bus 35 centai. Tikietus gali- . W A IĮ JAS ISKADlAtAb

ma gauti pas labdarių sąjun-

“Šaltinį” atranda viso pa
saulio laiškai, šiuo trumpu ad
resu pažymėti;

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.

YOUR

parapija ekonomiškai, nes du 
bar stovi ant apverktinto ke-

bono. Reikia priminti, .kad lie
sini įpratę (uvių šv. Jurgio parapija prieš 

v.-istį bes biudžetų pagrįsti 20 metų buvo suorganizuota 
tiktai realiais skaičiais, ir da-' dabartinio klebono kun. Deks- 
bar, si,darydami biudžetų, ai nio. Naujasis klebonas rengia- 
sisakė nuo bet kokių iliuzoii- si veikti ir išjudinti mūsų už\ 
nių skaičių. Šie metai gelėtų suūdusią ir nutautusią koloni- 
būti geresni ar blogesni. Lie- jų; jau paskelbė bažnyčioje, 
tuvcs ekonomistai, kari nerei- ]<ad Šeštadieniais mokys vai- 
keti) pergyventi nusivylimus, kus lietuviskai raiytii 8kaily. 
ima galimąsias blogesnes per- ! _
spektyvas pagrindan ir, jomis 
pasiremdami, balansuoja biu
džetą. Jie prileidžia, kadžiais 
metais galėtų sumažėti ūkini
nkų perkamoji galia; galėtų
tai atsiliepti kiek ir į vietos ' 
pramonę. Galėtų sumažėti pa
jamos ir iš žemės ūkio, ir iš 
pramonės mokesčių, ir taip
toliau. Gali. žinoma, to ir ne- ’ . .ibūti. Bet, kaip sakyta, Lietu
vos ekonomistai ima blogesnes 
perspektyvas ir šiems metams 
biudžetą subalansavo sumoje 
apie 295 mil. litų. Šion sumoii ’ 
įeina daugelis stambių nepa-; 
prastų išlaidų (geležinkelio, į 
Klaipėdos uosto, valstybės rū- - 
mų statybos darbai ir pu.). '
Tad perdaug sunkūs laikai 
nenumatomi. Todėl tat ir Am
erikos lietuviai, kuriems Ame
rikoje dėl didžiojo krizio ga

lio. Žmogulis

CICERO, ILL

jaučių ir taip toliau. Jie at
vyks čionai išpildyti progra
mą ir “Baru Dance”, kuriuos 
rengia Labdarių 3 kuopa šeš-

Jau
jungietės rengė kauliukų loši-' 
mus. Štai, balandžio 3 d. jos 
rengia didelį linksmų vakarą. |I
Visos sąjungietės, lyg bitutės,! 
darbuojasi ir stengiasi par- j

senai, senai musų są-

STIPRESNIS NEGU BUVO DVIDEŠIMTIES METU

VElkSNIO GALliNGA JUOSTIS

gos narius.

Aša

kurion pasaulis per simlua melų iuu- . 
ke jau yia gautvu. i^easiilo uailuga. ' 
Aioalia yra suuaryla iš ro-kos skirtui- i 
Hų c.omeiilų, 13 visi* arusių svieto ’ 
kgi'U visokių medžių aliejų. lieka- [

AR MANAI ŠIEMET MU 
LIETUVON?

nio Galinga Alūnus kaipo saulės špili- i 
minai, pašęs.limitai tyku: Kvuma- , 
lizinų, nanaų, jaujų, x\ataros saau- 
Ucjimų, liaunų, rvujų lupulių ir at
salus, kraujų, niksieiejimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. 'X ūksiančiai 
moziuų yra patiję, u milijonai da 
nežino apie tai.

UekSMio Galinga Moslis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 

.1 naudos gydymo, u varau tuo jam: jeigu
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti neimtų taip kaip rasom, pinigu* ®rų-

v - t • i___y- A iv undnriv 1 žinam. Parsiduoda visur, .klauskitelietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Atoentuią n s DBKK(r!j new jjiscovery
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku-Į ointment. Kama 75 centui, 
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom- DLKLN’S OlNTMIiNT CO.

HARTFORD, CONN.

OWN 
BEAUTY 

CONTEST
Evcry ti»e cycs glance your way, 
you’re in a Bcauty Contest. If you want 
pcople to think, “How charming^she 
looks!” — turn to Camay, thc Soapxjf 
Bcautiful Women, It is.so dclicatc, so 
bland, th»t your skin will becomc as 
fresh and soft as May-blossoms! And 
you'11 win each daily Bcauty Contest!

CAMAY
The Soap of Beautiful Womtn

i > i r v’r

panijos laivus.
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficialus ekskursijas į 

Lietuvų tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš New{
Yorko išplauks GEGUŽIU 28 D. laivu FREDERIK VIII,, 
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.

^Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, 
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti 
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentry permit.

Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- 
gentūią, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti 
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivąkorčių agen
tūra už išrūpinimą kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai. j

Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga- Ofjaaa 7?, w WaBhington
lite pasirinkti laikų ir laivą sekamai; ' ;Room 1502 Tei. centrai zm

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis;1 

Balandžio—April 2 d. — EUROPA

ADVOKATAI

JUHN B. BORDEN
(John Bagdziuna* Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooseveit 9090 
Name: 2 iki 9 ryto Tet Repu b. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais:

))

f>

>»
o

,,

Ar i v noiite žinoti pasiauti to
kio gyvumo? Tai ne dėlto kų jus 
\algote aj- kokį tonikų imate. T’al 
delei to kų kiekvienas gaii pada-

ridarė sunku, galėtų lengviau ryti — to kų jus galite' pradėti 
šiandie ir pamatyti pasekmes j sa
vaitę laiko! Viskas kų padarote, 
tai suteikiate savo viduriams tik
rų slimuliantų.

Garsus daktaras surado būdų 
stimuliuoti neveiklių sistemų į 
naujų energijų. Jis suteikia nau
jų gyvumų kiekvienam organui. 
Kadangi tai yra gydytojo recep
tas, jis yra nekenksmingas. Pasa
kykit savo aptiekininkui, kad jus 
norite bonkų D.r. Caldwell's syrup 

■ pepsin. Gaukite naudos iš jo Svie
džiu liuosuojanėių žolių, veiklios seli

na ir to tyro pepsino. . Priverskite 
m dirbti tingias kepenis ir veikti ap-

atsikvėpti Lietuvoje. Kokio 
nors ypatingo rojaus Lietuvo
je jiems niekūs negali žadėti, 
bet ramus ir sotus gyvenimas 
Lietuvoje jiems yra užtikrin
tas.

SKRUZDĖLES — SKANUS 
VALGIS

sistojusius vidurius. Pašalinkite at
matas, kurios yra lėti kol leidžiama 
joms pasilikti sistemoje.

Ta nauja energija, kulių vyrai ir 
moterys jiajiuiia įdrpi negu išvarto- 
ja vienų bonkų Dr. Galdvveli’s sy- j 
rup ik-lįsiu, yra jro<lynias kaUi sis
tema yra reikalinga tokios pagelbės

Gaukite bonkų šio skanaus syru- : 
po ir užbaigkite nuolatinį rupiai- Į 
mųsi apie vidurių stovį, išgelbėkite 
vaikus nuo tų aitrių dienų, kurios 
juos taip vargina. Išgelbėkite savo 
namus nuo vartojimo liuosuotojų, 
kurie priveda prie chroniškos kon- 
stipacijos. Ir apsisaugokite nuo au- 
to-intoksikacios kai jus senstate.

I?r. Caldwėll'B syrup pepsin yra į 
taip gerai žinomas preparatas, kad 
jus galite jį gauti kur tik vaistai 
yra pardavinėjami ir jis nėra bran
gus.

Gegužio—May 
n n

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

Utarn., Ketv., ir Subatoa 
6 iki 9 vai.

414S Archer Avė. Tel. Rafayette 7327

Namų Tel. Uyde Park 3396

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c..
31.00.

Kaip vokiečiai mėgsta kep-į 
tas varles, taip yra žmonių, Į 
kurie mėgsta skruzdėles. Taip, I 
pavyzdžiui, Pietų Amerikoj' 
skruzdėlė (Atta cepkalotes) y-Į 
ra vienas gardžiausių skanė- J 
šių. Tik tenykštės skruzdėles 
yra daug didesnės už mūsiškes.

Pas indijonus, gyvenančius 
prie Rio Negro, labiausiai mė
giama skruzdėlė vadinasi suu- 
ba, kuri valgoma žalia, kepta 
ir virta.

Kai kurios skruzdėlės turi I
savo pilveliuose gan daug sa- ’ 
ldžių syvų, kurie surenkami
yra iš tani d ikrų augalų. TO
kios skruzdėlės yra valgomos 
žalios arba išspaudžiama iš į : 
syvai, iš kurių indijonai gami
na degtinę.

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ’ ir 
remkite tuos biznierni? 
ir profesionalus, kurk 
garsinasi jame.

LACHAWICZ IR SOtyUS
PAGRABŲ VEDIMAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Rooseveit 2515

.Cicero, 111.
1439 So.- 49 Court 
Telef. Cicero 5927

T’S UNCLE

Murino valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Bye 
Beauty** ant pareikalavimo.

Mūris* Co., Dpc H. S., 9 B. Obi* S»., Chkago

A. A. ŪLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALUS STREET 
Room 1934 T«l. Randolph *333 

I Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3X41 So. Halsted 8t TeL Vlctory 9641 

ValandOB — 7 Iki 9 vakare
Utara., Ketv. ir Bubato» vakare

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS'
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745

Namai: 3117 S. UAion Avė.
Telephone VICTORT 2213

For COLDSų COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&paiiu,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

žemo
FOR SKIN i O R i IftT I O IN S

10 PIECE COSJViETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famous VIvani Sėt and In- 
eludea face powder. 11.00; Rouge, 76c, 
Tlssue Cream 11.00, Depllatory 91.00, 
račiai Aatrlngent 91.76. Bath Salt t.09, 
Toilet Water 91.2S. Perfume 92.76, Brll- 
liantlne 76c, Skln Whltener 76c. Totai 
Value 912.00. Speclal prlce. 91.97 for all 
ten pleces to Introduc thla liną.

Vardas ............... ......................
Adresius
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Vaa MO-Sth Avemie, New Yotk

PROBAK
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BLADE)

t
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k uotą, paskutinėmis dienomis
--------- j net iki 12 vai. nakties. Na, ir

West Side.— Trumpa žinu-jne veltui. Publikos priėjo pil
te buvo paminėta apie Kris-i na salė ir tikrai pasidžiaugė

DAR APIE “PONCIJĄ”

O. Baltakytė, H. Rudis ir E.
Černauskaitė. Romietišką šokį 
Agripinai išpildė šešios mer
gaitės: K. Bagdonaitė, K. Bal
čiūnaitė, B. Mickevičiūtė, V.
Petraitytė, M. Vukelieh ir A. nimo paruošė vakarienę. Čia 
Sakalaitė. Angelu buvo S. Ba-jdaug pasidarbavo S. Kaupie-

daug pagelbėjo p. A. Skama- 
rakienė, broliąi Žibai ir Stria- 
ukas.

Atjausdamas choras lošėju Ofi8as Tel- Orovehiu oei7 
.„ , Kės. 6707 S. Artosian Avė.

pasišventimą, po pirmo valdi- Tei. Orovehiu 0017

D A K I A R A

taus Kančios dramą, atvaidin
tą pereitą sekmadienį, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Tokio

savo jaunimu.

Apie vaidintojas galima tik
viena sakyti — visos vaidino 

gražaus, įspūdingo, gerai pri-|gel.ai. anoum> įgudusių 6C0. 
ruošto vaidinimo vestsidiečmi |nos kajp M
savo salėj da nebuvo luotv. Ir i j. Jakoniutė (Tūli-
iš tikrųjų. Kas atsilankė vai- w> j Markeviaat5 
dinitno žiūrėti, paskutinei už- Vamnlofe (Kūta)> A. 
dangai nusileidus, ėjo namo (Petronel5) negalima lvgi. 
kupinos gražiausių įspūdžių. |Ilti prie tų> kurios pirmg sykį 

Drama “Poncija” vaidinta dalyvavo scenoje, tačiau ir iš

gdonaitė.
Didelio efekto darė šviesos, 

kurias suvedė ir operavo p. 
Juozas Petraitis. Du vakaru

nė, V. Petrauskaitė ir Mike- 
liūtė, o vargon. J. Brazaitis 
lengvojo gėrimo užfundijo.

(ierb. klebonas kun. J. Ala-

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Medelio j susitarus

Tel. Ofiso 4050 lies. 986 5
darbavos, bet ir sutaisė taip, jčiulionis ne tik dažnai repeti- 
kaip dideliam teatre. Ne vien Įvijas lankė, per abu vaidini- 
tiktai įvairios, gražiai sude-jmu salėj buvo, sykiu vakarie 
rintes spalvos dažė sceną, bet ^niavo, priduodamas visiems

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: UJarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimų.

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

du sykiu: 3:30 popiet mokyk
los vaikams, o 7:30 vai. vaka
re — augusieins. Vaidinant 
vaikams, nežiūrint, kad ją pri
ėjo arti pusantro šimto, ei
nant ant scenos veikimui, sa- 

buvo grabinė tyla, kas 
stebino. Kadangi veika

lą tikybinio turinio, tat 
ir vaikučiai jautė, jog, pasi
baigus veiksmui, nedera ran
kutėmis ploti. To ir laikėsi 
nuo pradžios iki galo.

tų kaikurios, kaip N. Urniai- 
niūtjė (Klodija), M. Bitinaitė 
(Korina), kad ir neilgomis ro
lėmis labai patraukė savep 
publikos akis. Gralžiai, natu-

ir žaibai ir griausmas buvo 
taip padaryti, kad sėdint sa
lėj jauteisi lig būtum lauke 
per didelę audrą; nepaprastą 
įspūdį taip pat darė tris syk, 
pasirodęs ant scenos šviesus 
kryžius: Piloto rūmuose Rū
tai piktžodžiaujant ant Kris-

upo, liet ir bažnyčioje gražiai 
skatino žmones atsilankyti Į 
gražų vaidinimą.

Garbė Vestsidės jaunimui!

OR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6tn Avenue 

KENOSHA, W1S. .
Ofiso vai.: \

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

Ofiao ir Rez. Tel. Bopl. 6911 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Tai.: 1-1 ir 8:88-8:88 vai. rak. 

Nedėlioj susitarus
Tat: 8-4 ir 7-9 vai. vakar* 

M*uėlloj susitarus

Prie vaidinimo ruoštasi

Tilvikas J DEN TĮSTAI

BRIDGEPORTAS Phone Boulevard 7042

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 ,Tel. Lafayette 679S

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ

raliai savo roles atliko P. La-!taUs ir kalėjime, kai Poncija Serga Mot. Są-gos organi- 
banauskaitė (Miranda), B. Za-ltamPa nužudyta. Visas choras izatorė, 1 kuopos narė p. A. 
uraitė (Oktavija), V. Galiaus- labai dėkingas p. J. Petrai-'Nausėdienė. Ją gydo dr. Bie- 
kaitė (Agripina), B. Rustei- čiui> kuris> kad ir ne vieną/žis.
kaitė (Dimona) P. Sinevičiū- ant delno Pri“iušė, bet j Ji pirmoji buvo Mot. Są-gos
tė (Kornela), ’e. ‘Riaubaitė Iaik4 linksinas dirbo 'organo redaktorė, daug gra-
(Fleinantina), 11. Rumbaus-' Reikia pastebėti da ir tas, 
kaitė (Pampilija), H. Dobro- kad> rezisoriui padarus suma

la-(valskaitė (lvasandra), II. Kli-'liynub pačios vaidintojos, i.s

bai stropiai. Dažnai praktl-jkunaitė (Etelinda) ir vergės

GRABORIAI:

choro lėšomis nupirktos me
džiagos, pasisiūvo sau drabu

žių darbų nuveikė Moterų Su
jungtu. Pasodino tikrų gyvų
jų gėlę —šią organizaciją, ku
ri nenuvysta ir nenubirusi žy
di visoj Amerikoj. Ji ne tik

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIA® LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesiun Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

• iki 8:89 vakare

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioja pagal sutartį

ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street., Tel. 
Victory 4988.

Laidouvėms pa- . 
tarnauju geriausia 1 Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
ir T.itru.n „oo-n įriti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano mamute.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

žius. Tuo būdu jos ne tik daug suorganizavo Mot. Sąjungą, 
sutaupė lėšų, bet sykiu įgijo,bet daug savo gražių ir tei- 
chorui nemažų dėžę gražių'singų darbų pridėjo. Ne vie- 
vaidinimui drabužių. Be to, Inoj kuopoj nupynė iš savo grn 
prie scenos papuošimo daug žiij prakalbų vainikų, kuris 
prisidėjo M. Žibaitė ir N. Ur-1 parodė visoms kelią ir gražių 

tvarkų. Be to, p. Nausėdienė

Veikalų režisavo Ig. Saka
las; muzikalei daliai vadovavo į

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. varS- J- Brazaitis, už scenos 
Tel. Cicero 6987 ---------------------- ------------------------------------

Boulevard 7 589
Rez. Hemloek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
. D E N T 1 iŠ T A b 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tei. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdicirų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tei. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 v. v. 

Medelio j pagal susitarimų

Tai*. Cicero 126*

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virgima 1290 

Yards 1138 
Ciueago, Ui.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
----- —-------------------------- 1______
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7fi82

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Pauliu* St*

Tel. Boulevard 5208-8418

Nulludimo valandoj* kreipkitės 
pri* manės, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pidau nagu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

a|a
VACLOVAS VANAGAS

Mirė kovo 21, 1932 m. 8:40 
vai. vak. 40. metų .amžiaus. Ki
lo iš Aleksandravo apskr. Vid
žių parap. Kavoliškių kaimo. 
A'merikoe išgyveno 22 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marcelę, dvi dukteris 
Izabelę ir Lucijų, du broliu An
tanų ir Liudvikų, du pusbroliu 
Vincentų Vanagų ir Nikodemų 
Gramontų ir gimines, o Lietu
voj motinėlę, 3 seseris ir broij.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketverge, kovo 24, iš kop
lyčios 8 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. 1*0 pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiafne visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, dukteris,
broliai ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

yra Šv. Kazimiero A kad. rėm. 
centro valdybos pirmininkė ir 

i vietinio 2 skyriaus pirminin
kė. Ji dirba su savo didlžiu pa
siaukojimu ir meile iš vien su 
savo narėmis, gražioj santai- 4847 VV lt ST. 
koj ir vienybėj. Su ja visada 
gali nuveikti didelius (laibus.

Palyginant p. Nausėdienė 
ne kas kitas, kaip šių minėtų 
gražių organizacijų uola. Mu-

UR. bUSSEN
vai.

X-Ray

LIETUVIS DEMTĮSTAS 
kasdien nuo iu v. ryto iki V

vsi. vakare
Neaelioml* i. Seredomis susitarus

DR, S. BIEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

i Rezidencija: 6628 S. lticnmond Avė. 
Teiephoue Republic 7868 

Valandos: 1—« tr 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

Cicero, 111.

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. SfRlKOL’iS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

3

lAMBŪLANCE PATARNAVIMAS DlEN^ ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų) 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JCHJJ U&ABO&LA1 

Didysis Ofiaaa
4605-07 South Hermitage Avenue

Pwt Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
|Val.: 7giki 9 v. v. išskiriant Seredos 
į ir Pėtuyėios. kuriomis dienomis jis 
bus. _

292 4 W. VVASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd.

4:30 — 5:30 .kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 462 Rez. tel. Cicero 2888

lietuvis Gydytojas ir Clu- 
motinu .rui-gas perkėlė savo ofisus į

1446 S. 49 CT. CICERO !““uw liet* po “““• 4045 & 

rus reikėtų atsiminti tokį savo vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare ^niand Avė. Vai. 2 iki < -ir
garbingų asmenį. Pasimelsti į ....... ~ ~ 6 iki 8 vak. Ned. pagal sutur-

j už jos sveikatą, kad greičiau Dr*a OaKa KIlHU^SL & Tel. Boulevard 7820. Na-
i pasveiktų ir vėl su mumis dir- utarninV;. Vver'gaVn Abatėmis6641 S®- Aveau«»
btų. Prašome Aukščiausiojo ,a4a<i w- Marųucue n<i. arti wcstem Tei. Prospect 1930.

* “ Avė. Pilone Hemloek 782S
Dievo leisti jai greitai pasvei
kti.

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
1821 So. HaLtcd Street

Liūdna

PRANEŠIMAS

Marųuette Parko didžiajam 
chorui

Velykų įvtų visas Gimimo 
Panelės Švč. didysis choras 
eis 5 valandų prie Šv. Komu
nijos.

aĮa
TEOFILIUS STRODOMSKIS

Mirė kovo 19 d*., 5:15 vai. vak. 1932 m., sulaukęs 
pusės amžiaus; gimęs Raseinių apskr., Kražių parap. 
Paliko dideliame nubudime moterį Bronislavą, 5 sū
nus — Stanislovą, Antaną, Leoną, Bronislovą ir Ro
maną, marčių Lucilę, 3 dukteris — Emilijų, Eleną 
Brown ir Jadvigą, žentą James, du anukus ir gimi
nes, o Lietuvoje seserį Karoliną Deimontienę, švogerį 
Leoną ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6623 S. 
Rockwell St. Tel. Grovehill 0427.

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 23 d., 8 vul. ryte 
iš namų į Gimimo Panelės Šv. parap. Imlžnyčfų, kur 
bus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi ua. Teofiliaus Strodomskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sunai, Dukterys, Mar
ti, Žentas, Anūkai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. S. P. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins ūkių įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataracius. Atitaisau trumpų regys 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro ■ 
mas su elektra, parodanča. mažiau
si m klaida*

Speciale atyd* atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 11. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu 
Daugely atsitikimų akys auLusomoa 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tei. Boulevard 7589

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojus u chiruigus 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nilo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 iki 12 dienų

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oiisas 3102 So. Halsted St. 

t Kampas 31 Street

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

10-12

T*l. Tarda 1129

DR. G. SEKNER
LIETUVIS AKIU NPKCIAIJ81AH

DR. CHARLES SEGAL
Peraelė buvo otiaų po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted at. 

Valandos: nuo 19—4: nuo —1HsdMlemta: am* 11 Iki lt.

Hasnlook 1181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
t iki 18 ryto. 7 iki 8 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. paaal s«t*rtl

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 
4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

V1RGINIA 0036

TeL Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTUJaS IR CHIRURGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Sera*omis po pietų ir Nedėldienial* 

tik susitarus
2422 W. MARUUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory >687
Of. ir Re* Tai. Hemloek >874

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

Antras ofisaB ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. touo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. VVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. BARTON
^lydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Weutworth 8000

Office Phone 
Wentworth 30u0

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4919 80, MICH1GAN AVENIU 

Tel. K*nwood 1197
Valandos:

Nuo t iki 11 valandai ryte; 
Nuo 8 iki 8 valandai vakar* 

apart šventadienio Ir ketvtrtadlenlr

Tel. Hemloek 8700

Res. TeJ. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedsle
Rez. 6426 So. California Avė. 

VaL: 2-4, 7-8 v z. Išaklrįant Ket v
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C H I C AG OI E
DIEVO APVZ. PARAPIJA rieins reikia kokiu nors būdu 

-------------- teikti pagalba. Ši dr-ja jau
Neturtingųjų vaikučių mai- daug nelaimingų šeimynų su-'ibo 

tinimas. Žemiau nurodytieji šelpė, nors negali sušelpti gau

rą bal. 6 d. parapijos svetai
nėj. Linksmai laikų praleisite, 
smagiai prie gerios muzikos 
pasišoksite ir tuo pačiu bildu 
prisidėsite prie labdariško da- 

Vincentas

P-ia Sirunienė labai įvelti- fotografavosi atminimui 40 žmoniškai užkrovė namų sa- naičių Kolegijos geradariams
no savo draugių palankumų ir įmetu sukaktuvių nuo Šv. Jur- 
susijamlinusi, žiūrėdama į įgio parapijos įsteigimo.

vininkus teksais tai, norint ir aukotojams.

asmenys bei draugijos sutei
kė vaikučiams pietus:

M r. Coalien, valgomų daik-

siai, bet nė vienam prašan
čiam pagalbos neatsakė.

CRAGIN ILL.

“birtbday eake” žvakučių lie
psnelę, sakėsi pergyvenanti 
vienų iš maloniausių savo gy
venimo valandų.

X .Jubiliejinis Šv. Jurgio 
parapijos bankietas įvyks ba
landžio 10 d. Visa parapija su 
pralotu priešaky stropiai ren-

lieta moteris yra tokios ty- w'as* Pr’e šio bankieto

Kun. L. Draugelis,
Kol. rėm. reikalų vėd.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

tuo reikalu ką nors padaryti, 
trečiadienį kovo 23 d. (i vai. 
vakare, (Jramonto svet. (4434 ,
Ko. Rockwell St.) įvyks dide- . 1IC6III0KIC P CHM 
lis susirinkimas, j kurį kvie- 'Ai ALlSAUoKAo & dUD 
čiame visus namų savininkus į 7126 So. Rockwell Street

Kol gavo pagalbos iš cen
tų krautuve, 1907 Ko. I luistcil • tro, buvo lengviau varyti šel- 
Kt.; K. Kkudas, šios kolonijos pjmo darbas čia, vietoje, bet 
graborius; Uršulė Aukškalnie- dabar pasirodo, kad jau ir 
pė; šeimininkės M. Šiauliene,; centre pritrūko lėšų. Tad šis

Tikrai gražus siurprizas.
Mažai žinių tesimato iš šios 
jaukios didmiesčio dalies —

ros ir gražios sielos, kaip Elz. 
Kirūnienė. Nors jau (JO mete-

X Mot. Są-gos 1 kps. nariai 
jubiliejinės parap. vakarienės

G. Ktasvtienė ir M. Kujnus- 
kienė; Amžino Rožančiaus dr- 
ja; Šv. Onos draugija; Liet. 
Vyčių 4 kuopa vaikučius mai
tino visa savaite.

Visi 27 vaikučiai maitina- dienomis, tai nutarė rengti šo- 
mi geraširdžių žmonių dėka. i kių vakarų balan. 6 d., trečia
is

lių užbaigė, bet jaunutė veidu ihili«»tų gali pirktis pas kps. J 
ir dvasia; visų arčiau jų pa- 'pirntininkę Eleną Nedvarienę. 

tingiu. Ten gyvena Kirmių jžįstanč i ų be galo mylima ir ' ^ps. sųjungietės žada drau- 
šeima. Kirmiai “kilę’ už No-[gerbiama. Niekam ji nėra ker- dalyvauti pa r. bankiete 
rtb Kide, dabar priklauso pi ie jšto, pavydo bei neapykantos

. Antano parap. Juozas Si padariusi savo gyvenini0—ji 
runas vienas is seniausių t Iii |vien gera daro, ramina, “ei- l)r,p -A. R- D. 2 sk. vajaus, ne 
cagos piliečių ir vienas iš Šv. Ipja> atjaučia ir padeda. Brau -Ipažymėtos pavardės Katriūtės

X Per neapsižiūrėjimų ske
lbiant pavardes prisidėjusių

tuo svarbiu reikalu pasitarti.
K. Abečiūnas.
Al. Matulaitis

PADĖKA.susirinkimas tuo susirūpino ir 
nutarė tuojau po Šv. Veb kų 
rengti bedarbių naudai šo
kius. Kadangi mūsų parapijos , . . ....... ....... ...... „ v ............ .,

l • - v • i v . Mykolo parap. organizatorių, 'p-į dramrė i^ern lietuvis Vntn Garuckaitės ir Onos Sekine-1 j ..... . ,svetaine yra užimta šventomis • .. . . „ M oiauge, geia m uite kata- u umn. rugiu q ()aUg sveikinimų ir do-|4 1 r 1I \ i /l 4- L? imi -»» i A ttiIt 1 ’.i 1 • 1   • • . - . 1.2..   “ T 1 • 1 • 1 .

Kolegijos rėmėjų centras, 
belaukdamas Velykų švenčių,

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.
• Mes pervežaine daiktus iš 
ir į kitus miestus.

Elžbieta Siruniene viena iš uoįj organizacijų narė. pienės. Jos abi aukojo dova- Vanėlių Bernaičių Kolegijai I
švelniausių ir susipratusių lie- <š*ay() nepaprasta asmenybe, vakarienei ir kasmet Negalėdami greitu laiku

Kaip vaikučiai, taip ir mūsų 'ilienį, ir tikisi sulaukti iš visų Į11'*1* luo^ellb Viena is pimių tyliu nuoširdumu ir kukli,inu len,,a sesučių kazimietie- ([ovanėies paminėti “Laive“,
klebonas kun. Vaitukaitis vi-'Nortb Kidės lietuvių paramos. . °J’ bos naIllh <a-'a iššaukia vien meilę ir pūgai- j( va.Bl- Aciu joms. šiuo visiems sveikintojams ir

siems geradariams 
dėkoja.

širdingai j Tikietus šiame susirinkime 
Rep. į nutarė padaryti labai pigius.

------------------- — į tik 25c. Komisija pranešė, kad
NORTH SIDE Į ji gaus gerus muzikantus ir

Anų pirmadienį įvyko Šv. tik už pusę kainos, todėl, kad 
Vincento Pauliečio (Kv. My- šokiai yra rengiami bedarbių

vusi Kų-gos steigiamame sei- ljy |ink savęs X Sunkiai serga senas bri- [aukotojams dėkojame
<aipo kps. (4) atstovė, i Ilgiausių, ilgiausių metelių jdgeportietis p. Šlakis, adv. A. “Draugų”,

kolo parap.) dr-jos susiriniu naudai. Tad ir‘muzikantai pa-
rnas, kuris buvo gausingas, sižadėjo parodyti labdarių ši
kaip ir visi kiti ankstyvesnie
ji, nes prie jos priklauso visi 
geraširdžiai žmonės, 
ir visi nelaimės ištikti

rdis.
Dar kalių primenu, kad ne-

me
Štai, kovo 16 d. paminėta pJp Sirūnienei. Aidi
Kirunienės gimimo diena. Jos! 
artimiausios draugės sumanė i 
jai surengti “siurprizų”, bet i
ne tokį ten bobiškų, kuomet Į Verbų sekmadienį per pa- Ten šoks pirmaeiliuose teat- 
visi iškolektuojama net ir te- [mokslus (skaitant Evangeliją) ruošė. Jauna Lucija baigė šv. 
roro būdu. Čia visa buvo gra pisi ižmonės stebėjosi, kodėl i Kazimiero Akademijų. Šold-

A. Šlakio tėvas.
X Lucija Aleliūnąitė, visuo

BRIDGEPORT

žiai suplanuota. Draugės su-, kiekviename didžiūlės bažnv-

taip pat į pamirštuin&te atsilankyti i be- taiP aiSkiai
v«, k u- darbių naudai rengiamą vaka-bn'tll'da>' oake- dau«'- girdėti pamokslininkų kalba. 

_______________________  be žvakių papuošta — tai A. Mat, siurpriz
-■ ' ........... ■■ ■— Zaldokienės nuopelnas. Nupir- padarė J. M.

Dykai
Tik šių savai
tę šis gražus 
Prieze krėslas 
su benčiuku ir 
lempa b u s 
duodama DY
KAI su pirki 
mu-šio naujos 
mados g r a- 
žaus ir galiu 
g°l

AMERICAN BOSCH RADIO 
Vfca kg už kaip parodyta

$67.50
Tai dar niekuomet negirdėtų progų įsigyti šį radio už 
pusę kainos ir gauti dykai, rakandų, kurios vra vertos

radio tos kainos.

Tai Nepaprastas Pa- 
siulyjimas Nepa

prasta Proga!
Ši sensacinė vertybė per

tikrins kiekvienų, kad tik 
Peoples krautuvių didi pi
rkimai ir pardavimai, o 
mažos prekybos vedimo iš
laidos, gali tą padaryti ir 
duoti savo rėmėjams toki 
radio bargenų kokio nega
lima rasti niekur kitur! <

Todėl veikit tuojąus! J- 
sigvkite šį radio pusdykiai 
arba už $67.50 ir sy
kiu gaukite, šį gražų Frieze 
krėslų, benčiuką ir lempų

DYKAI.
Krauliu čs atviros antradienio, ketvirtadienio ir šešta

dienio vakarais ir nedalioje nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų.

4177-83 ARCHER AVI »■ RICMMONO IT 2S18-4O W 83rd ST. * MARLIWOOO AVk

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
TEL. LAFAYETTE 3171 HEMLOCK 8400

CHICAGO. ILL.

R. ANDRELIUNAS
(Marquptte Jpwp|ry # Rndlo)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dnu- 
VlSa.S giau pua dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, III.

per
Tel.

Hemlock 8380

ypač amzinie-
siems ir garbės nariams, ku
riais dabar tapo iš Pbiladel-

menininkų Aleliunų duktė, i^-'phijds, Pa.,Pranas ir Ona Ka- 
\ vko su trupe artistų į Kubų.1 z|auskaį aukodami $10<>.(X) ir 

iš Cb i cagos, Archer Heiglits, 
Kolegijos rėmėjų naujas 41 
skyrius, aukojęs $50.00. Teat
lygina Viešpats visiems Ber-mo talentų ankstyvai išlavino. 

Graži ateitis meno pasauly 
reiškiasi Lucytei.

X Mot. Ką-gos 1 kps. suren- LAIŠKASsiurprizų parapijonims 
- padarė J. M. pralotas M. L.

ko jubiliantei gražių gelių ir Krušas, kuris įsteigė bažnv- d. Lietuvių Auditorijoj pavy- 
gralžutį, vėliausios mados i t- čioje garsiakalbius (ampli ko. Nuoširdžiai darbavosi kp. 
dijų is Peoples Kurniture kra- fiers). Dabar bus lengva mū- pirm. E. Nedvarienė ir komi- 
utuvės, Jgy kunigams pamokslus šaky- sijos nariai Pulcherija Vaiče-

Kusirinkusios visos savo ti ii- klausantiems didelis pu- kauskienė, U. Gudienė, B. Am- 
draugei pareiškė daug gražių togumas, nes kur tik sėdėsi brazienė *ir Kačinskienė, 
linkėjimų, maloniai pasišneku-j^v. Jurgio bažnyčioj kiekvp-I Viešnių buvo iš kitų kolo- 
čiavo prie kavutės — op. Ki-:nas žodis aiškiai girdėtis. ibjų pp. Zolpienė, Lauraitie- 
ninienės krikšto duktė, Uelieė J. M. pralotas Krušas apie
Nausėdaitė turėjo garbės “to savo darbus daug neskelbia,
cnt tbe birthday eake” savo bet jis nuolat rūpinasi, kaip Daug ir gražių dovanų vieš- 
krikšto motinėlei. Pavakarį, pagerinti parapijų bei jos is- nios laimėjo. X
grįžus p. Kirunui iš darbo, te-1 taigas. Parūpijonys labai dė-1 ----------------------
ko ir jam sveikinimų; mat kingi savo klebonui'už jo nuo- RADO PERŠAUTĄ LIETUVĮ1
Juozapas už kelių dienų šven-.latinį Rūpinimąsi parapija. ---------- 1
tė savo vardines. Kaltininkės Šv. Jurgio parapija vis pir- Town of Lake.— Iš šešta- i 

:to gražaus siurprizo buvo Zo- į miltinė, visuose įvykiuose. jdienio į sekmadienį naktį ra-1 

J'ija Dovidauskienė su dūk re-1 X Sunkiai serga Petronėlė stas ant trepu prie 4572 Gross,
le, Ona Deveikienė, A. Žaldo-1 Gedvilienė, A. R. I) 2 sk. vei-'Ave. lietuvis Vaclovas Vana-Į --------------
kienė, “dvi Monikos” Lukau-į kli narė. Ligonė yra Šv. Kry-! gas. Jis besąs pervertas dvie-l Norėda ni išmokti šokti Val
skienė ir Gurinskaitė, B. By i žiaus ligoninėj. Linkime dar- jų kulkų. Nėra tikros žinios,, sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 

jtautienė ir A. Nausėdienė su buotojai greit pasveikti. \kodėl buvo paršautas. . kreipkitės adresu: 
į dukrele. Nausėdienė pati ne-; X Verbų sekmadienį 4 vai.1 ------------------------- j W. MISEVIČIUTĖ

... ... . v. . . ... iT. A. n. Products,
gti kauliukų losimai kovo 1613133 so. Hauted st..

4644 SO. 
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Ilgi geriausios rųSies 
ir patarnavimo, šau
kit.

OREF.N VAIJjF.Y 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Chicago. III.
Gerbiamieji:

Aš vartojau jusi) vaistus ir esu pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus. 
Gyvenimas man buvo memalonus. 
Vartojau visokių daktaru vaistus, 
bet nieko negelbėto. Siuntė ant ope- 
racjios.

Kai vienas žmogus patarė T, A. D. > 
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų i 
bonkų. Tuoj pasijutau geriau ISvar- [ 
tojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai 

• i n -i i • ■ sveika. Veliju visiems savo geriau-
ne, Giicienė, L. Rackauskient*, siPrns draugams vartoti t. a. n. me- 

p. Vaičkienė ir daugelis kitų. <1,Pin»-
i Su pagarba,

Mrs. F. Zcnavlok.
3919 W. 47th St.. Chicago. UI. 
šitokių laiški) mes turime šimtus 

T. A. D per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelbsti ir 
gelbės toliau.

M. ZIŽAS
Namų Statymo Kouiraktortus 

Statau Įvairiausius namus prieiname 
kaina

7151 S. CALIUORNIA AVĖ
Telefonai* H^rniock 662*1

Teief Hepubltc S31H

D. GRICIUS
ORNERALIS KONTRAKTORICS 
Statau namus kaip muro taip u

medžio nuo mažiausio iki didžia uite 
» ■( .- nrielnamlausion

2452 WEST 69th STREET

galėjo dalyvauti dėl ligos. Bet, pdpiet J. M. pralotas Krušas BRIGHTON PARKO TEKSU 
“dvasioje” toj malonioj kon:- drauge su Šv. Jurgio parapi-1 REIKALU

i panijoj tikrai buvo. jog pirmaisiais parapijonnU Kadangi šiemet miestas ne-

T. A. P. PRODI fTS
..133 Su. Halsted Street 

CHICAGO. ILL

ŠOKIU MOKYKLA

5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTKAh 

TORIUS
6504 S. WAKKTENAW A V K

Sapoe i'aiet 
Hemiot-k Z8«

<4*iuit I nlef 
Kepublk 6688

JOHN YERKES
Plumblng * Httatiiig IJetuvle 

K'JNT R AKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69tb STREET

3A

ŽEMESNES

KAINOS

NEGU

KITŲ

VISĄ

SAVAITĘ

VELYKŲ

MES
PARDUODAME

TIK
VALDŽIOS

IŠTIRTĄ

MĖSĄ

Nuo Paned. Kovo 21 iki Sub. Kovo 26
National Meat Market

4928 WEST 14th STREET TEL. CICERO 2275
i i ^4=

i
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