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Susprogo namai; žuvo apie 30 asmenų
PRANCŪZIJA TIKISI GAUT! KARO 

REPARACIJAS
I . _

MANDŽIŪRIJOS PASIENY BOLŠEVIKAI 
TURI 200,000 KAREIVIŲ

Nusiginklavimo konferencijoje darbai nutraukti; 
laukiama sekr. Stimson’o. Kinų gen. Ma pa
mėtė japonus, išduoda jų paslaptis. Bolševi
kams nesiseka kurti “rojaus”. Al Smith neiš
sižada kandidatūros i prezidentus

ŽUVO APIE 30 ASMENŲ j PRANCŪZIJOS SĄMATA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KOKI OKUPANTŲ KARI

NINKAI
tvti, kad teko labai daug ka- 

, sti net mašinomis.

Šiomis dienomis Vilniuje o- į KLAIPĖDIŠKIŲ BYLOS
kupantų kariuomenės teismas1--------------
nagrinėjo pagarsėjusio čia o-j Ištardyti suimto vokiečių a- 
kupantų karininko majoro Ša i gento Bekerio pasiųstas j 
franskio bylų. Šis ponas iŠ- i Klaipėdą ypatingai svarbių 
eikvojo 15,000 zlotų pulko pi-: bylų tardytojas p.-Morkeliū- 
nigų. Teisme paaiškėjo, kad l nas- J*1' pasirodys, kad jis bu- 
Šafranskis ne tik Idastavo są- i tikras šnipas, jo byla bus 
skaitąs, dokumentus, būdamas atiduota kariuomenes teismui. 

14 ulonų pulko intendantu, bet
taip pat suklastojo savo do-

COLUMBUS, O., bal. 15. — į AVASHINGTON, bal. 15. — 
ofisu Prancūzijos parlamento pripa

New York-Cleveland pašto lėktuvas sudaužytas sniego pūgos metu arti Bedford, O. 
Žuvo vairininkas Malick’as iš Ne\vark’o, N. J.

Vakar popiet valstybės 
baigiamuose statvti trvlikos
aukštų namuose staiga ištiko 
baisus sprogimas ir kilo gai
sras.

Trys žemutiniai namų aukš

tintoje už paskutinius 9 šių 
metų mėnesius yra įdėta karo 
skobi mokėjimas Amerikai ir 
vokiečių reparacijos.

Taigi, pasibaigus vienerių

KINŲ GEN. MA ATSISUKO 
PRIEŠ JAPONUS

--------------- 1
ŠANCHAJUS, bal. 14. - į 

Kinų gen. Ma Čan-šan, kuris, 
pirmutinis su savo kariuome- j 
ne atkakliai kovojo prieš ja po-

CHICAGO JE

SUTARČIAI PAVOJUS

PRALAIMĖJO RINKI
MUOSE

Lake apskrities valstybinis

Kariuomenės teismui taip 
pat gali patekti buv. direkto- 

kumentus. Įstodamas j Karino- 1 ri jOfĮ pirmininko Boetcherio ir 
menę sumelavo, kad baigęs / , nario pastoriaus Puodžiaus bv 
klases gimnazijos, kad1 tėvas • jog, -jPį paaiškėtų, kad jie yra 

nusikaltę dėl valst. išdavimo.jo inžinierius, kad buvęs rusų 
armijos poručikas, ir t.t. Ta- Uabar juodu yra Šiaulių a-
•iau pasirodė, jog Šatranskis • pygnr(|Os teismo valstybės gv
baigęs tik kiek daugiau už

lai vidujb išgriauti. Marmuro I metų karo skolų moratoriumui 
sienos supleišėjusios. Žuvo 30 Prancūzija tikisi gauti iš Vo-inus Mandžiūrijoje ir paskiau 
ar daugiau darbininkų, kurie į kietijos reparacijas ir jų dali-' perėjo japonų pusėn ir pas- 
viduje dirbo. Apie 50 asmenų ' mi mokėti karo skolas. įkirtas nepriklausomos Mand-
sužeista. Namuose buvo keli! Valstybės departamentas ga' žiūrijos karo ministeriu, pas- 
šiintai žmonių. vo prancūzų sąmatos nuorašą, j pruko j žiemių Mandžiūriją

Vakar iki vėlaus vakaro iš i --------------------„ ir vėl atsisuko prieš japonus.
griūvėsiu keliolika lavonų iš
imta.

Namų statymui išleista apie —
10 milijonų dolerių. Nuostolių ŽENEVA, 
sprogimas padarė gal daugiau | siginklavimo 
kaip du milijonus dolerių.

Sprogimo priežastis dar ne
nustatyta. Spėjama, kad gąl 
rūsiuose Iniileris sprogo.

LAUKIA SEKR. STIM
SON’O

Gen. M a paskelbė pareiški-

Statybos amatninkų unijos, 
išėmus elektrininkus, padarė 
sutartį su “Building Constru- 
ction Employers’ ass’n. Suti-į 
ko dirbti už 20 nuošimčių ma-j 
žesnį atlygiaimą. Dabar pasi- į 
rodo, kad elektrininkai sutarė) 
su kontraktoriais tik už 10

prokuroras pulk, A. V. Sun-' pradžios mokyklą, kad jo tė
vas ne inžinierius, bet... šalt-! 
kalvis ir kad rusų armijoj bu
vo ne porueiku, bet.,, viršila. 
Vis dėl lenkiško “unaro.”

tiras, \Yaukegane, pralaimėjo 
‘•primiary” rinkimuose. Smi- 

, th’s yra energingas valstvbl- 
į uis kaltintojas.

VYKSTA DERYBOS

nėjo žinioj.

VAIŠĖS SEKRETORIUI 
STIMSON’UI

200,000 BOLŠEVIKŲ KA
REIVIŲ MANDŽIŪRIJOS 

PASIENY

TOKIJO, bal. 14. — Japo
nų spauda skelbia, kad sov. 
Rusija j Mandžiūrijos pasie-į Tš

LIETUVOS VIZOS 
NUPIGINTOS1

Anglių kasyklų savininkai 
turi deiybas su angliakasių 
atstovais atlyginimo reikald.

PARYŽIUS, bal. 15. — 
Šiandie čia atvyksta J. Vals
tybių sekn torius Stiinson ’as. 
Prancūzijos ministeris pirmi-

-------------- ninkas Tardieu ruošia vaišes
Lietuvos konsulato Chicago- jo priėmimui. Turės su juo 

je pranešimu, nupigintos Lie- ' pasikalbėjimą. Gal abu drauge 
tuvos vizos. Dabar nustatyti vvks ; Ženeva nusiginklavimo

nuoš. mažesnį atlyginimą dir-i 
mą. Jis sakosi japonams ėmė! btt Kitos unijos tad priešių-1 
tarnauti tik šnipo rolėje. Pa- gOS 29 nuošimčių mažinimui.1

Matyt, sutartis bus panaikin- f
ta. Sutarty pažymėta, kad ji, 
gali būt teisėta tik tada, jei 
visos unijos sutiks už vienodą 1 
atlyginimo sumažinimą dirbti, i

1RIAUŠĖS NAUJOJOJ 
ZELANDIJOJ

a'' 14” .^*U i tyręs daug japomj paslapčių,
konferencijoje !>a|^^o j. japonų globos ir 

veikimas sulaikytas. Laukiama į pasau]įuį japonų intri-
atvykstant J. Valstybių sekre. j g#g įr žygiug Mandžiūri jo j ir 
toriaus Stimson’o. Anglijos ir |<įnįjoj
Prancūzijos atstovybių vadai; n .T. ; Jen. Ma sako, kad japonai 1
išvvko namo. Jie gris uz po-, .... .... . . 1• . ‘ r , nnlitannmkai vra pasirvzę vi-j
ros dienu. • .. *.somis galimomis priemonėmis1 

pasipriešinti bolševikams ir A į 
menkai. Prieš Ameriką paruoį 
štas karo laivynas. Gen. Ma 
yra palei Amūro upę priešais 
Blagoviešeenską. Ten jis turi 
sutraukęs savo kariuomenės 
liekanas. Jei japonai jį pul-i 
tų, jis pasirengęs persikelti 
per upę į Blagoviešeenską.

MOKESČIŲ BAUSMĖ 
NUKELTA

|. V. UŽ NUSIGINK
LAVIMĄ

1VAKHINGT0N, bal. 14. — 
valstybės departamento 

nį yra sutraukusi apie 200,- į pranešta, kad J. Valstybės nu 
000 kareivių. Kareiviai sukon-! siginklavimo konferencijoje 
centruoti Vladivostoko, Cha-! griežtai stovės už savo planą 
barovsko ir Blagovieščensko į— panaikinti visus didžiuosius 
srityse. naujovinius ginklus, nežiūrint

Japonų karo vadai, sakoma, Prancūzijos priešinimosi. J.

Cook’o apskrity už nemokė
jimą mokesčių bausmė iš ba
landžio 15 d. nukelta į balan
džio 23 d. Taip išsprendė ap
skrities komisijonieriai.

GAZO KAINOS KLAU
SIMAS

deda pastangų neužkabinti bo
lševikų kariuomenės.

NEGALI PASIEKTI 
“ROJAUS”

Valstybės yra įsitikinusios, 
kad kada bus panaikinti di
dieji ginklai, tada negalės į- 
vykti puolimų ir tada tas skai 
tysis geriausia kiekvienai val
stybei apsaugos garantija.

KONFISKUOJA FAŠISTŲ 
SAVASTIS

MASKVA, bal. 15. — An
dai vietos laikraščiai apgailes
tavo, kad sovietų Rusijai ne
siseka su anglių pramone, ku
rioje nėra jokios pažangos. 
Dabar aimanuoja, kad sovie-

i šitoki mokesčiai; Lietuvos vi- konferencijon
' za Amerikos piliečiui — 5, -------

------------- Įdol., Lietuvos piliečio įregis-
AUCKLAND, N. Z., bal. 15. į travimas — 3 dol., o Lietuvos 

— Bedarbių minios sukėlė di-' paso pratęsimas — nemoka- 

deles riaušes. Daugeliui par ,nas-

981 ASMUO IŠGELBĖTA

duotuvių langai išdaužyti. Po
licijai jūrininkai gelbėjo riau
šininkus numalšinti. Daug su
žeistų.

KŪDIKIS NESURAN
DAMAS

NEW YORK, Imi. 15. — 
Nežiūrint didžiausių pastangų 
ir 50,000 dolerių išmokėjimo 
tariamiems pagrobėjams, lakū

Valstybės prekybos komisi-' no Lindbergb’o kūdikis negrą- 
ja atnaujino išklausinėjimus, žinanias ir nesurandamas, le-i

NEREGE ŽYDAITĖ GAVO 
D-RO LAIPSNĮ

Visiška neregė p-lė Ema 
Zaludokaitė iš Marijampolės 
šiais metais baigė Varburgo 
universitetą Vokietijoj ir ga
vo filosofijos d-ro laipsnį. Ji 
pargrįžo tėviškėn ir apsigyve
no Marijampolėj.

gazo kainos nustatymo reikale.

ĮGYTI NAUJI PLENT- 
V ALIAI

TOKIJO, bal. 15. — Tarp 
Kurilų salų keleivinis garlai
vis “Taiseimaru No. 3” už
plaukė ant seklumos. 981 as
muo iš garlaivio išgellmta.

SMITH’AS LAUKIA SU
VAŽIAVIMO

WASHTNGT()N, bal. 14. — 
Demokratų partijos vadų su
važiavime Al Smith’as prane
šė, kad jis neišsižada kandi- 

I datūros į krašto prezidentus. 
Krašto demokratų partijos su
važiavimas, sako -jis, tars ga
lutiną žodį apie jo kandida
tūra.Teko girdėti, kad plentų ir 

vandens kelių valdyba įsigijo 
moderniškos konstrukcijos du 

■ naujus plentvalius, iš kurių

škojimai vyksta.BEtRLYNAS, bal. 14. —
Visam krašte, išskyrus Braun- 
šveigo valstybę, policija pra
dėjo konfiskuoti fašistų karo T . . . , . «. •... . \ Lietuvis kandidatas 1 Chi-
organizacijos savastis, lėmus! ...... 1 w s

. . . icago miesto teisėjus adv. VV ai-
tehes “primary” rinkimuose 

gavo 27,149 balsus. Keliolikos

DAUGIAU BALSŲ GAVO ŠAUKIASI KARIUOMENĖS ČANGČOVUI PAVOJUS

COLUMBUS, O., bal. 15.—1 vienas yra angliškos finuos. 
Harrison’o apskrities autori-! šie plentvaliai bus paskirstv- 
tetai vakar reikalavo gube- Į ti nuolatiniam remontui (ple-

PFJPINGAS, Kinija, bal. 
15. — Kinijos komunistų gau
singos ginkluotos gaujos, ku
rios daugiausia užsiima gv-

lėktuvų motorus, motorinius 

dviračius, ir kt.

Yra baimės, kad kai kurios 

LTMA, Peru, bal. 14. — Į organizacijos grupės (kuopos) 

Peru respublikoj sudarytas i gali pasipriešinti krašto vy-

PERU RESPUBLIKOJ 
NAUIAS KABINETAS

precinktų balsų dar trūksta.

tams nesiseka taip pat su me-, naujas ministeriu kabinetas, 
talo ir susisiekimų pramonė-1 Jo priešakyje yra buvusia fi

nansų ministeris Luis Plores’- 
as.

mis.

JAPONIJOJ APMUŠTAS 
AMERIKONAS

TOKIJO, bal. 14. — Yoko- 

bania mieste keli japonai bo- 

mai skaudžiai apmušė A.- J. 

Beveridge’ą, amerikoną. Sako

ma, tik dėl to, kad jis ameri

konas.

NUŽUDYTI 7 ANGLIA
KASIAI

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
14. — Kasyklų srityje kariuo
menė malšindama angliakasių 
riaušes 7 pastarųjų nužudė ir 
kelioliką sužeidė.

riausvbei.

Fašistų vadai pareiškia, kad 

šis vyriausybės žygis prieš 

fašistus sukels reakciją. Tuo

KREIPIAS VYRIAUSIAN 
TEISMAN

Adv. Floyd Thompson’as

ntų duobių taisymui). I šį re
montą kreipiama ypatingai ventojų plėšimais, kaip prane- 

didelio dėmesio. Tam reikalui šta, gresia užimti Čangčovo 
kelia riaušes. Vakar ties vie- į kiekvienas kelių rajonas nuo) miestą, Fukien provincijoj,

į ria kasykla vienas asmuo nužu- gegužės mėnesio gaus nuola-1 ______________
dvtas, kitas sužeistas. 'tiniam plentų remontui (duo-j Vakar suėjo 20 metų, kaip

---------------------- 1 bių remontui) po vieną plent-) \tlnntil-e nuskendo garlaivis

matorians, kad jis tuojaus pa
siųstą kariuomenę. Anglių ka- 
svklose streikas. Streikininkai

ALT(X)NA, Pa., bal. 14. —į valį. Tuo būdu plentų remon- “Titnnic” 
Hensheytown’o miestely, arti tas bus atliekamas daug grci-|monų. 

dviejų specialių “grand ju-Įčia, siautusiam gaisre žuvo čiau, negu vien tik rankiniu

kreipias į vyriausiąjį valsty 

būdu pati vyriausybė padidins į lies teismą, kad šis panaikintų 

fašistų eiles.

VERŽIAS UGNIAKALNIS

MASKVA, bal. 15. — Kas
pijos jūros Svinoj saloje ėmė 
veržtis ugniakalnis. Žuvo 5 a- 
smenys.

ir žuvo 1.513 as-

ry” veikimą Chicagoje. Nes į viena moteriškė ir septyni vai j būdu ir tvirčiau, tuo būdu ti PLATINKITE “DRAUGV

tuo būdu tik teismas žemina
mas.

Chicagoje pabrangintas ga
zolinas vienu centu diaugiau 
už galioną. \

kai. kimasi papiginti kapitalinį ple , 

ntų remontą.

Ši žiema plentams buvo la
bai žalinga. Vienur plentai per

NEW YORK, bal. 14. - 
Čia vienam namų gaisre žuvo 
Mrs. C. Sanders, 42 m. amŽ.,|visą žiemą buvo pliki, be snie-
ir jos penki vaikai. go, o kitur buvo tiek užpus- Salta.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta ir
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DIENOS KLAUSIMAI
RINKIMAMS PRAĖJUS

Rinkimams praėjus, piliečiai ir vėl ra
miau atsikvėps. Rinkinių metu jiems nedavė 
ramybės kandidatai j Įvairias valdžios vie
tas. Spaudoje, per radijų, salėje ir net gat
vėse girdėjome kandidatų kalbas, žadančias 
piliečiams visokių žemiškų gėrybių. Ir, ži
noma, tie, kurie daugiau žadėjo ir tvirtesnes 
politiškas mašinas turėjo, laimėjo.

Per pastaruosius rinkimus ypatingai 
smarki kova ėjo demokratų partijoj, Illinois 
valstybėj. Kaip žinoma, Chicagos majoras* p. 
A. Cermakas yra demokratų partijos vadas 
Illinois’o valstybėj. JĮ stipriai remia jo tau
tiečiai čekai, o be to lenkai ir žydai. Airiai, 
kurie įpratę politikoj užimti pirmas vietas, 
vadovauti ir kurie buvo Chicagos demokratų 
priešakyje jau daug metų, pasijuto esu už
pakaly. Ir dėl to pradėjo organizuotis prieš 
p. Cermako įsigalėjimų. Per buvusius rinki
mus jie statė M. lgoe kandidatu Į guberna
torius prieš liornerį, p. Cermako remiamų 
kandidatų, su tuo tikslu, kad “sulaužyti p. 
Cermiako galybę ir diktatūrų” demokratų 
partijoj. Tačiau tas jiems nepavyko. Teisė
jui Horneriui laimėjus kandidatūrų į guber
natorius, p. Cermako pozicija dar labiau su
stiprėjo ir dabar jis yra vadas visa to žo
džio prasme, kuomet p. Igoe visas pozicijas 
pralaimėjo. Daugumas airių dėl to yra nusi
minę ir susirūpinę. Spėjama, kad per rudens 
rinkimus jų daugumas išeis prieš Hornerį 
ir rems p. L. Small’ų, respublikonų nominuo
tų j Į kandidatų į gubernatorius, kuris airiams 
sakoma, labiau yra palankus. Tų jie darysiu, 
keršydami p. Cermakui.

Respublikonų tarpe taip pat nėra sutiki
mo. Jie susiskaldę į keletu grupių, kurios 
tarp savęs smarkiai kovoja. Jei Len Smailas 
laimėjo nominacijų, tai dėl to, kad kitos res
publikonų grupės buvo nesusitarusios. Jos pa
statė net keturis kandidatus prieš vienų 
Small’ų ir tuo būdu davė progos jam laimėti

Pinigas slogutis

(Pabaiga)
Ir Petras pradėjo linksmai gyventi. 

Paplitus gandui apie Petro laimę, tuojau 
atsirado daugybė draugų, pažįstamų ir 
giminių, kurių pirmiau visai į Petrų ne
žiūrėjo, o dabar buvo su juo nuo ryto lig 
vakaro. Petras, ruošdamasis išvažiuoti pa
likimo priimti, ūžė ir mėtė pinigus, at
sisveikindamas su tėviške. Jis nei klau
syti nenorėjo, kad su juo kartu važiuotų 
ir žmona su vaikais. Darbų jis visiškai 
metė ir nemanė jo daugiau imtis. Tačiau 
jis nesuskubo nei apsižiūrėti, kai gauti 
pinigai ištirpo ir net numatytai kelionei 

neliko. Nežiūrėdamas žmonos verksmų, 
jis pardavė savo trolielę su žeme, šeimy
nų apgyvendino, kaipo kampininkus, pas 
kaimynus ir jau buvo paskyrę išvažiavi
mo dienų, kai visai netikėtai prieš jį atsi
rado vėl tiis pat nepažįstamas žmogus, 
kurs jam buvo pranešęs apie gautų pali
kimų. Pamatęs jį, Petras sušuko:

— O, tamsta kai tik laiku pasirodei.

nominacijų. Jei, sakysime, prieš Small’ų bū
tų ėjęs vienas iš šių kandidatų: Custer, Carl- 
strom, Malone ar Brundage, vargu p. Thomp- 
sono’o kandidatas p. Small’as būtų laimėjęs. . ..

Galimas daiktas, kad per ateinančio ru-!v,,et» Bu8,J°8 vyriausybė pa
de,,, rinkimus su p. Small’ų tau pat atsitiks,18kelb“ P«»ku.ečlo programa, 

kuri turėjo nustebinti pasaulį 
sovietų ūkio tvarkos tinkamu
mu. Praeis dar vieni metai, 
ir minimos čia programos au
toriai bei vykdytojai turės nu
spręsti, ar numatyta linija bu
vo tiksli ir priemonės ar ne-- I . y
buvo tik pervertintos. Žiūrint 
iš šalies į dabartinę atmosfe
rų Rusijoje ir visai objekty
viai traktuojant dėtas pastan
gas, galima numatyti, kad po
mpastiškai pradėtas penkme
tis neduos to, ko iš jo tikėta
si, nors kažkaip optimistiškai 
kas į ji žiūrėtų.

Nežiūrint didžiausių pastan 
gų, kurių nesigailėjo penkine-

NEPASISEKIMAS SOVIETŲ PENKMEČIO
Prieš ketverius metus So-'save ir kasmet išleidžia į rin-

PASVEIKUTKIM
BIČIULĮ

SAVO

kaip pernai su buvusiu'Chicagos miesto ma
joru p. Thompsonu, kada buvo sutriuškinta 
jo “politiška mašina.” Ar taip bus ar ne, 
tas daug pareis nuo to, ar Illinois’o žmonės 
panorės, kad vėl įsigalėtų Thonipsono — 
Small’o grupė. Tas daug pareis ir nuo to, 
kokie partijų kandidatai bus pastatyti į pre 
zidentus.

KNYGNEŠIŲ TĖVAS

Vadinamieji knygnešiai Lietuvos spaudos 
draudimo metu svarbų vaidmenį suvaidino. 
Knygnešių tėvu yra vadinamas kun. Marty
nas Sederevičius, gimęs 1829 m., o miręs 
1907 m. ĮSudarguose.

J. Matijošaitis “M. L.” apie jį rašo:
“Devintais spaudos uždraudimo metais 

kun. Sederevičius nusikėlė į Sudargu klebo- jčio vykdytojai, pavyzdžiu., 
liauti. Išgyveno jis Sudarge 34 metus. Kiek-'naftos gamyba nepavaryta iki 
vieni jo gyvenimo Sudarge metai nešė Žana- projekto numatytos normos 
vykijai ir visai Lietuvai šviesesnius dvasios visais 5 milijonais tonų. Gele- 
žibintus. Kiekvienais metais kun. Sederevi- žies rūdos produkcija yra dai
rius parašydavo po keletu religinio turinio tik įpusėta; lauktų 9 milijonų 
knygų, jas Tilžėj išspausdindavo ir daugiau- tonų plieno vietoje, pagamin
sią patsai tarp žmonių platindavo. Šaltininės fa vos-ne-vos 5 milijonai tonų. 
maldaknygės, Ziegorinės knygos, Mėnuo Šve- j Numatytas plane akmens an- 
nčiausios Marijos Panos ir daug kitų iš tųiglįų pareikalavimas 47 nuo?, 
laikų knygų dar ir dabar beveik kiekvienoj
Lietuvos bakūžėj galima rasti. O tos knygos 
kun. Sederevičiaus darbas.

Knygas kun. Sederevičius pradėjo spau
sdinti 10 metų anksčiau, negu pasirodė laik
raštis “Aušra.” Po vysk. Valančiaus kun.
Sederevičius daugiausia religinio turinio kny
gų yra išleidęs. Vienam kun. Sederavičiaus jniais metais krito, nesusilygi- 
asmeny buvo knygų rašytojas, leidėjas, per j no net su 1930 metų normo- 
rubežių nešėjas ir platintojas. Tokių knyg-Įmis. Mechaniškosios sistemos 
nėšių prieš “Aušrų” daugiau nebuvo. Todėl j dėka, dirbamos žemės plotas, 
tinka kun. M artynui Sederevičiui knygnešių į sulyginus su prieškariniais 
tėvo vardas.” įlaikais, sumažėjo. 1909—1913

Lietuvos spaudos pranešimu, knygnešių metų laikotarpy Imdavo paga-

kų nemažiau kaip 100,000 au
tomobilių. į fabrikus buvo in
vestuotas 100 milijonų dolerių 
kapitalas, o šiandien stovi jie 
.nenaudojami, nesama pakan 
kaino skaičiaus kvalifikuotų 
darbininkų. Milžiniškus celu- 
liozos fabrikus, pastatytus, 
kad aprūpintų 30 popierio di
rbtuvių, reikėjo uždaryti, nes 
trūksta medžio ir kitos pagri
ndinės medžiagos.

Iš šalies žiūrint, atrodo nuo 
stabu, kad tiek kapitalo ir 
tiek pastangų eina veltui. Ta
čiau prisižiūrėjus dalykui iš 
arčiau, viskas paaiškėja, at 
siranda galimumo surasti pa 
čias priežastis. Svarbiausia jų 
yra, tai tas dalykas, kad pra
monės įmonių viršūnėse sėdi į 
žmonės, turį šiokių tokių ga
bumų politikoje, bet neturi

mažesnis, ir jų gamyba paki
lo tik 8 nuoš. Geležinkelių 
santykiai vis dar nieko gero 
nežada. Apie 9 milijonus tonų 
maisto produktų guli, genda, 
nes nėra tinkamų sandėlių. 
Kviečių produkcija paskuti-

Kuomet žmogus nuveikia

žmonių skaičių, yra priversta 
griebtis mašinos pagalbos.

Neseniai Naujorko paštas 
paskelbė kvietimų, kad pnbli-

didelius darbus tautai, tauta iia, savo korespondencijai į Eu- 
kiekviena proga užmoka jam į ropą valiotų specijalius išba- 
dėkingumu ir gerais linkėji
mais. Ypač tauta atsimena sa
vo bičiulį (prietelių), jeigu jis 
yra nesavas, iš savo geros šir
dies padeda svetimai tautai.
Kaip sykis dabar proga lietu
viams parodyti savo dėkingu
mų vienam tokiam asmeniui.

dytus pašto ženklus. Siuntė
jas tų skylėtų pašto ženklų tu

ri užlipdyti dešiniame voko 
kampe ir Įmesti jį į pašto rū
mų laiškų dėžutę.

Ir tas laiškas atlieka šių 
stebuklingų kelionę: įmestas 
laiškas nnkrinta ant bėgančiu

ka<^ j*® atmena jį ir dėl jo ge- į i<aspįI1O) jįg jį nuneša prie a 
laširdiškumo linki jam ateity • parato> kuris jį automatiškai
viso geriausio. pasveria ir jei svoris yrai vir-

Šio mėnesio (balandžio) 20 bijantis jį išskiria iš kitų laiš- 
dienų sukanka 50 metų proft>1 kų. Paskiau laiškas drauge su 
šoriui liarold’ui H. Bender- kitais yra elektriniu būdu ant- 
ui, kuris yra lietuvių kalbos' spauduojamas, numetamas į
profesorius Princtono (N. J.) 
universitete.

Prof. Benderis lietuviams 
gerai žinomas savo pasidarba
vimu Lietuvos atstatymui ir

maisų.
Maišui prisipildžius- jis au 

tomatiškai užsiriša ir nuslen
ka į stovintį prie pašto sunk
vežimį. Bet štai kur stebūklin-

i

supratimo ekonominėj srity. 
Antra priežastis, tai atšaki ti-

! Amerikos pripažinimui de ja 
re. Daug jis yra lietuvių la-

ga.
Visi laiškai išsirikiavę ant

. . v. . .... . įbui nuveikęs, apie kų visuo-i Mfancio kaspino slenka progumo štokų. Viskas diktuoja- ** 1 * i i , • j. . . . . . ", menė neišgirsta — yra išrū «»-ma ir jokios iniciatyvos. Tuk- . . 6 .
stančiai darbininkų meta dar-' P*11^8 stipendijas ii suteikęs
bų, kada norėdami ir bėga kur 
kas sau, visai nežiūrėdami ai
tai kenkia įmonės reikalams, 
ar ne, nes jie jokiomis sutar
timis neįpareiguojami. Ofici- j 
jaliu rusų vyriausybės prane-1 
Šimu, pernai pabėgo iš Mask
vos anglių sandelių 28,000 da-

“elektrinę akį”: raudonoj ce- 
liulėj elektros spindulį. Pra- 

studon- i slenkant paprastam laiškui nieparamos lietuviams 
tams. Būdamas amerikonų ta-!kas neatsitinka, bet kai “ele- 
rpe lietuvių kalbos autoritetu, į kuin« akis” skylėtų
jis suteikia teisingų žinių apie | Pa*t° ženklų, ji ūmai “sumir- 
lietuvius, apgina mūsų tautų kčioja” paleidžia mechanizmų 
— žodžiu, jis visais atžvilgiais ir nusileidžia replės kurios nu
yra mūsų didžiausias bičiulis tvei‘ia tų laiškų ir įmeta į 
iš svetimtaučių tarpo. Taigi, n,aiž$ skirt4 Kuropai. Paga- 

' kiekvieno lietuvio pareiga pa- ^aa 1° laiško žmogaus rankos

tėvo kun. M. Sederevičiaus mirties 25 metų 
sukaktuvių proga katalikiškasis Zanavykijos 
jaunimas šių vasarų Sudarge rengia kongre
sų ir pašventins baigiamų statyti kun. Sede
revičiui paminklų.

ininama kasmet-kviečių tiek, 
kad išeidavo 12,5 centnerio 
žmogui, tuo tarpu 1931 metu 
kviečių išėjo žmogui 10 cent
nerių. Šiandien Rusija nepa
gamina tiek žemės ūkio pro-

Lietuvos katalikų universitetui aukos ■ dūktų, kad aprūpintų vidau* 
plaukia. Aukotojų tarpe Lietuvoje randame jrįnkų, kad patenkintų vidaus 
ir šiuos vardus: dr. R. Šliupas, dr. Kalvai-' pareikalavimus.
tytė, prof. M. Biržiška. Iš to reikia spėti, 
kad katalikų universitetas stipriai yra remia
mas.

rbimnkų (buvo lis viso 31,000) .. ,
. . . i., ‘‘'am ar draugijos vardu pa-įr iš Uralo anglių kasyklų! » T» * •tituvi z u iozvmu Ii sveikinti prof. Benderi.11,000 (buvo 12,000). Done ■
apylinkėse visų darbininkų 70 
nuoš. reikėjo pakeisti kitais.
Caricino automobilių fabri
kuose iš 7,000 darbininkų šian

neliečia iki jis pasiekia Eu- 
ropų.

dien dirba tiktai 142.
Galima padaryti tiktai vie

nų išvadų — sovietų penkme
tis nieko neduos, o tik įrodys 
ūkiškuose dalykuose sovietų 
visiškų nenusimanymų. Girdė
ti, kad ir pati Sovietų vyriau-

Rašyti: Prof. H. H. Bender 1 
120 Fitz Randolpb Roa«i, P i 
nceton, N. J.

Mokinys

KONSULATO LANGŲ DAU
ŽYTOJAS BEKLYNE NU
TEISTAS 3 SAV. KALĖTI

Tai dar neviskas. Penkerių 
metų bėgyje buvo numatyta i

NAUJI TECHNIKOS 
STEBUKLAI

i Kovo 19 d. Berlyne skubus 
teismas nuteisė šoferį Denker- 
'tų už Lietuves generalinio
konsulato lango išdaužymų 3 

I aprašu, beveik visi apie I avait(.s ka|fU

past, turi perdaug paprast, >rtas |aikSsi isšaukia„,-.iau 
Kupratuu,,. Dažnai manoma, Ji8 įžaliai reiik- apgailesta. 
kad jei la.Sk, pilelei i dėžutę. kad ncturėjęs rankiBių

aybė nebe taip jau entuaijai- j ka* turi j, iš ten įSimti, t granaty Jis kad
tiškai apie penkmetį kalbantį.

Reikia manyti, kad netru
kas nors uždėti antspaudų, kas . , .v. .1 j keršijo uz Klaipėdos krašto

kus pasaulis nusikratys dum-nutiesti 670,000 mylių plentoJ
tuo tarpu per ketverius me- P'nS° naštos, nes sovietai, ne-

nors nunešti į stotį, kol paga
liau laiškenešys įteikia jo ad
resatui. Tai būtų per daug 
paprasta ir drauge komplikuo
ta.

“spaudimų”. Jis veikęs savo 
vyriausiojo vado Strasserio 
pavedamas. Jis prisipažino 
metęs į generalinį konsulatų 
14 akmenų. Per debatus teis- 

Kiekviena pašto įstaiga gau ;me jis visų laikų šaipėsi, už

Teko nugirsti, kad Šv. Kazimiero seserų
vienuolija netrukus įsigys sau būstinę ry-. . .
tuose, Philadelpliijo, priemiestyje. Tai busj mylių. Buvo padaryta sutartis jos ik. tam tikro laipumo, no- _ . ._____ _
nauja lietuvių švietimo įstaiga, mūsų tauty- su bordo įmonėlių,, pagal ku ineįstengs užversti pasaulinių, aa tunas paštu siuntinių ir,’kų gavo dar 3 dienas kalčji-

tus nutiesta vos tiktai 2400 įstengdami pakelti piodukci-

bės tvirtovė. rių rusai steigia fabrikus pas rinkų. i negalėdama laikyti per didelį juo.

Aš jau ruošiausi važiuoti ir man kai tik 
labai reikia pinigų!

— Labai atsiprašau, atsakė nepa
žįstamasis, — bet čia įvyko nesusiprati
mas. Tamsta jokio dėdės neturi ir aš su
klydau. Todėl atėjau prašyti grųžinti duo
tus pinigus.

— Tamsta, pasirodo, ir nebūtum bu
vęs vertas palikimo gauti, nes vis tiek 
būtum viskų tuoj praleidęs. Tad dabar 
grąžink paimtus pinigus, o jei ne, tai...

Tačiau Petras jau negirdėjo, kų kei
stas nepažįstamas žmogus toliau sakė: 
jis krito žemėn, netekdamas sųmonės, 
smarkiai susimušė ir nuo skausmo... — 
pabudo!

Jis gulėjo žemėj, iškritęs iš lovos. 
Apie jį trūsė nusigandusi žmona.

— Kas yra tau, Petreli! — švelniai 
kalbėjo ji jam. — Nejau vakar taip labai 
buvai įsvaigęsl

Pamažu Petras atėjo į sąmonę ir su
prato, kad viskas buvo tik sapnas.

— Neduok Dieve, kad taip iš tikrųjų 
būtų buvę! — pamanė jis. — Kaip dykai 
gautas pinigns gali sugadinti žmogų ir 
išardyti šeimyninį sugyvenimų!

Petras atsikėlė, pabučiavo žmoną ir

nuėjo dirbti, džiaugdamasis, kad visi dar
bo įrankiai yra sveiki. Apie linksmų gy
venimų jis daugiau nesvajojo.

A. Vabalkinis

Jonan Karkleliu
VAISTAS NUO KRIZIO

Linksmas pasakojimas

“Europoje prasidėjo blusų mū
ras. Šie maži parazitai pabrango 
net 15 kartų. Anksčiau šios “pre
kės” buvo gaunamos beveik vel
tui, o daliar blusų dresiruotojai, 
klinikos ir laboratorijos moka už 
jas didelius pinigus. Berlyno Mok
slo Institutas blusų supirkimui ir 
jų pristatymui iš Balkanų kiekvie
nų dienų išleidžia po 60 tūkstan
čių markių.” Iš laikraščių.

Viršaitis Kinka buvo žmogus rinitas 
ir no karštakošis. Bekoniškių valsčiaus 
vėliavų jis laikė aukštai iškėlęs, piliečių 
vargus ir visokius krizius užuosdavo iš 
tolo, nuo trijų bonkų “naminės” niekada 
neparnešdavo nuosavų kojų, o “naujiems 
vėjams” papūtus, jis pirmutinis įsirašė

į pilietinės sujungus brolijų. Vienu žo
džiu, buvo žmogus su apvalia galva. Bei 
perskaitęs tokių griausmingą naujienų, jis 
pusei valandos neteko žado.

“Blusos pabrango!! Gabena jas net Į>
iš Balkanų!! Jackau, tu, .mano mielas! 
Ir parduoda čia pat, mūsų, taip sakant, 
panosėje!.. Taip negalima! Šį reikalų 
mes privalome sutvarkyti! Blusų mes tu
rime pakankamai, o pinigas mums ir-gi 
reikalingas!” nusprendė Kinka.

Ir įsakė seniūnams paskelbti ūkiškų 
susirinkimų.

Susirinkimas buvo milžiniškas. Beko
niškių valsčius tokio dar nematė. Viršai
tis Kinka, seniūnas Pinką, raštininkus 
Litraitis, padėjėjas Žioplaitis ir dar pus
penkto piliečio, nenustatyto luomo ir ne
žinomo verslo ir keletas ūkininkų. Vienu 
žodžiu — pilnutėlė salė.

— Ponai ir piliečiai! — pradėjo Kin 
ka iškilmingu balsu, — mūsų žemiškas 
ūkis nusmuko nuo koto ir ūkininkų ki
šenėse švilpauja visi keturi vėjai. Ir dėl 
to mus krizių smaugia.

— Smaugia, ponuli, baisiai smaugia. 
Ėda, kaip kirminas lapą, — kažin kas 
atsiliepė iš kampo.

— Bekonus grūdame anglams į dan
tis tik per prievartą...

Pieno ūkis praskydo, kaip sudygu
sių rugių košė: va lietuviškų žalmargių 
sviesto vokiečiai nenori nė pauostyti... 
O litų juk visiems reikia!

— Įteikia, pone viršaiti, oi kaip rei
kia, bet iš kur jų gauti!

— Ogi iš ten, iš kur gauna Balkanų 
ūkininkai, visokie ten rumunai, ir kitos 
baisiai kultūringos karalystės — iš pa- 
yyzdingo blusų ūkio! Iš blusi-nin-kys-tės! 
— paaiškino Kinka.

— Iš blusininkystės!! — susirinku
sieji išsižiojo, kaip iš vandens ištraukti 
karosai. Ir visi sužiūro į kalbėtojų, ar 
kartais neiškrito jam koks nors šriube- 
lis iš galvos....

Bet kalbėtojas nė trupučio nesijau
dino, ir dar iškilmingiau tęsė savo pra 
nešimų toliau.

— Žinoma, iš blusininkystės. Jūs ma
note — juokai! Nieko panašaus. Šiais 
krizio laikais tai yra patikimiausias ir 
pelningiausius amatas. Jūs tur būt dar 
nežinote t

(Bus daugiau)
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NEBEU2TVENKSI UPĖS BĖGIMO
Janušauskas - kontesto lyderis, Varakulis pra

lenkė Stulginską. Gilienė bėga nuo Grybo, 
kuris netikėtai pralenkė Valančių ir Aukš- 
kalnį. Kazlauskienė eina pirmyn. Nauji Gu- 
dėno ir Paukščio žygiai '

TOLIMŲJŲ RYTĮI ĮVYKIŲ RAKTAS-BERLYNE?
“United Press” korespon

dentas Konstantinopoly turė-
vinias kure atidengtu kinie

MODERNIOJI CIVILIZACI
JA IR SV. AUGUSTINAS

Antroj “T>e civitate Dei” 
knygoj, 20 skyriuje, Šv. Au
gustinas kalba apie palaimin
gumo ir viešosios dorovės ide-

čiams naujus horizontus ir iš- 
jo pasikalbėjimų su Trockio šauktų Kinijoj stiprų patrio- 
apie Tolimuosius Rytus. jtinį judėjimų. Kinijoj pakan- 

— Ko siekiu .Japonija verž- karnai žmonių ir noro karui. ul’b kuris Movėjo prieš akis 
damosi j Kinijų ? Kariškos ja- Kinijos raudonoji armija gali Epikūro pagonims. Labai daug

I beturčius kaip į savo lazdų ir 
! įrankį. Neturi būti nepatogu- 
imų, neturi būti ginamas ne- 
' moralumas... Įstatymas turi 
! ginti svetimo turtų, bet ne mo- 

i ralinio gyvenimo žalų. f teis-

SURASTI MIEGO HOR 

MONAI

Berlyno profesorius Herina- 
1 nas Zondekus pranešė Vokie

“Nebeužtvenksi ūpės bėgi
mo, neb’sulaikysi naujo kili
mo,” sako įžvmiausis mūsų 
dainius Maironis.

Ir iš mūsų kontestininkų 
tarpo, lyg susitarę, septyni 
narsuoliai šiandie sako pusmi- 
1 i joniukams: nebeužgniaušit 
mūsų energijos, neb'sulaiky
si! mūsų kilimo i viršūnes, o 
Janušauskas, ketvirtas pusini- 
lijoninkas, šiandie tapo net 
kontesto lyderiu; jam nusilen
kė Stancikas ir Gubysta. Va
dinasi, sųjūdis kontestininkų 
tarpe yra didelis; lenktynės 
visam vajaus plote eina visu 
smarkumu.

Vakar sakiau, kati Varaku
lis nė kiek nenusimena dėl to, 
kad buvo pasilikęs šeštoj vie
toj. Vakar jis buvo netoli 
Stulginsko, o šiandie jau ne
toli Rašinskienės. Ryt jis gali 
penktu pusmilijoninku likti ir 
net Janušauskų pralenkti. Pa
sisekimo.

Gilienė, pamačiusi, kad sto
vinčių jos užpakaly kontesti
ninkų tarpe prasidėjo naujas 
sųjūdis, kuris jai pavojų ar
tina, pasileido vytis Petraus
kų. Tačiau nežinia, kų pasa
kys jai tas narsusis Ryti} kon- 
testininkas. Kadangi jau išti
sų savaitę jis vietoje stovi, 
tat tikimės bet kurių dienų 
sulaukti iš jo liodų naujų 
balsų.

O, štai, kitas istorinis šio 
vajaus kontesto įvykis: Gry
bas pralenkė Valančių ir Au- 
kškalnį! Tik pamanykit—pra
lenkė du žemaičius, kurie ne 
bet kam pasiduoda 
dabar jie pasiduos

St., Chicago, III.......... 500,050
O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1

Avė., Cicero, III 500.i

iponų o}M*racijos spiralinė sis-^suteikti rimtų paramų Sovio- k}l sako Šv. Augustinas, 
(tema kas mėnuo didėja. Tai tams. 
turi ir politinį ir diplomatinį

mų neturi būti traukiamas j ėjų medikų draugijai, kad jam 
tas, kurs nesikėsino ant tur-Į pasisekę galvoj surasti mui
to, namo ar kito gyvybes. G‘ jus hormonus, kuriuos jis pa

vadinęs miego hormonais. Šių 
hormonų esą daug luomo dru
skoj. Vakare, kai žmogus nu
vargsta, tani tikros liaukos 
paleidžia šiuos hormonus ii 
žmogus užmiega. Prieš nuliu 
climų liaukos perstoją liornio 
mis leisti. Jeigu suserga tos 
liaukos ir nebegamina miego 
hormonų, žmogus ima sirgti 
nemiga. Be to daugelis pro
duktų neigiamai veikia j mie
go liaukas. Pavyzdžiui stipri 
kava skaitoma kaip nuodai,

(šiaip kiekvienas su savo tur
tu, vergais ir visu, kas jam 
pasiduoda, gali daryti, kas 

I patinka. Turi būti laikomos 
viešos paleistuvės tiems, ku
rie nori patenkinti savo geis
mus, o ypač tiems, kurie ne
gali susilaikyti. Namus staty
ti kaip galima didesnius ir 
gražesnius, rengti prabangias 
puotas, kiekvienas dienų nak
tį težaidžia ir girtauja, kaip 
patinka... Kam tokia laimė 
nepatinką, tas tebūnie kaip
valstybės priešas! Kas nori j kurie nuodija tuos hormonus, 
tai pakeisti ar atimti, tų te- 
aprėkia, ištremia, ulžmuša lai
sva tauta! Tie tebūnie mūsų 
tikrieji dievai, kurie tokių lai
mę teikia tautoms ir jas iš
laiko!”

tinka moderniajai kultūrai. 
Štai toji vieta: ‘‘.Ji visai at
šąla tada, kai valstybėj vieš
patauja didžiausias pakriki
mas ir ypatingumas. Kad tik 
ji tvirtai laikytus, sako jie, 
kad tik ji žydėtų, būtų tur
tinga visokia prabanga garsi 
pergalėmis arba dar geriau, 
savim pasitenkinusi. Kas j 
mums rūpi jos moralinė pa-1

Trockis įsitikinęs, kad SSS-
R per metus ar pusantrų me- 

udis, ir liaudis priešingosios (tų lengvai gali sumobilizuoti- 
tinkamai aprengti ir apmoki-

010 (tikslų. Palaipsniui ir savo lia-

P. Varakulis, 724 West 18
St., Chicago, III. .... 495,450 >sės įtraukiama į kųrų. 

A. Stulginskas, 1628 S. 56
Avė., Cicero, III......... 490,500

S. Staniulis, 6651 S. Talinan
Avė., Chicago, UI. .. 364,300 

V. R. Mandravickas, 815-45

— Pirmas planas, pagal ku- (nti apie vienų milijonų karei- 
rį japonai veržiasi į Kiniją j vių, kurie karinio paruošimo 
yra Kinijos kolonizavimo pla- (atžvilgiu būtų nė kiek ne ma
nas. Bet beikia pastebėt, kad žiau išsilavinę už japonų ka-

St., Kenoslia, Wis. 14,500
M. Varkalienė, 6315 So. Lin 

coln Avė., Chicago, III. 333,370
P. Petrauskas, 14 Johnson 

st., Binghamton, N. Y

Japonija per vėlai griebėsi 
darbo. Dabartiniu metu, kada

reivius. Antras milijonas ka
reivių jau galis būti. paruoš-

ir Anglija priversta skaitytis tas per sekančius 6 mėnesius. | dėtis? Mums daug labiau sva-
su galimumu netekti Indijos, | — Bet kodėl SSSR tokioms
Japonijai niekuomet nepavy- ^patogioms aplinkybėms esant
ks iš Kinijos padaryti naujų

308,490 Indite-

Ag. Gilienė 3131 Emerald 
Avė., Chicago, III. .. 281,690

Grybas, 2244 W. Adams 
St., Chicago, III......... 227,470

J. Aukškalnis, 1354 Harri 
son St., Cary, Ind. .. 225,560

A. Valančius, 1226 S. 50 
Avė., Cicero, III......... 224,500

O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 174,850

Misiūnas, Roseland, III. 245 
W. 108th Št................  160,470

Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
Chicago. "11................. 154,963
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, III. ... 119,950

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III. .. 114.350

Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau- 
kegan, III....................  103,300

A. Gudėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, III. 89,500

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Chicago, III.......... 88,200

A. Condratas, 1706 S. Ma- 
yomensing avė. Pliila. Pa. 

............................  63,700
Gaižauskas, 148 E. 107tli s t..

Tad ar Roseland, III................  63,100
Grybu’! Bugentavičiu?, 1616 N. Lin-

Bet, gali būt, — sako toliau

vengia karo su Japonija? — 
paklausė korespondentas.

— Į šitų klausimų galima
Trockis, — kad Tokio planai į atsakyti taip: pirmiausia, ja- 
nukreipti į SSSR pusę. Be ponų imperializmo nenaudai 
uliejonės, tokį planų japonai
turi, bet visa reikalo svarba 
dar ne tame. Japonijai svarbu

Tolimuose Rytuose veikia 
pats laikas. Japonų imperia-

Ne! Jei kas 
gai, nežino žemaičių
Dėl to reikia tikėtis naujų (plewood ave>> Chicago, 
Valančiaus ir Aukškalnio sur- 1 
praiz’ų, o Grybui širdingai pa 
tariu vytis Gilienę ir; Petraus
kų.

tvirtina priešin- ; coin St Chicago, III. 61,90(1 
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

Tll.
..................... 44,400

Bacevičius, 1850 AVabansia
Avė. Chicago, II!......... 26,700

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
Scranton, Pa.................. 25.850

M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
Herrin, III...................... 24,800

Ip. Taruška, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago, III. .. 20,350

A. Paukštis, 2225 S. Oakley
Avė., Chicago, III.........12,000

J. Balsis, 610 Wall St. Rock
ford, III........................... 5,800

A. Langmanas, 4521 S. Wa- 
sbtenasv Avė. Chicago,
III................................... 17,700

Varaitis, Luzeme, Pa. l,(:0(( 
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

būdo.

O Kzlauskienė, vakar pra
lenkus roslandietį Misiūnų, 
nesustojo, šiandie ji vėl pa
darė žymių pažangų ir atsi
stojo netoli Valančiaus. Na, 
jeigu jau moteris abu žemai
čius pavytų ir pralenktų, tai 
nežinočiau ne kų besakyti. 
Žiūrėsime, kas bus toliau.

Melroseparkietis Žvirblis 
šiandie vėl atsiuntė naujų pre 
numeratų ir atsistojo netoli 
Žolynienės. Linkiu Žvirbliui 
pasisekimo Žolynienę, Rėkų, 
Misiūnų ir kitus vytis, o šiems 
bėgti.

Ilgai stovėję vietoje Gudė
nas su Paukščiu iš syk smar
kiai šovė pirmyn. Gudėnas, 
pralenkęs kelis narsuolius, 
pradėjo grasinti Sutkui, o 
Paukštis — Taruškai. Valio, 
vyrai, taip ir reikia! Pirmyn 
į aukštumas!

Šiandie kontestininkų sto
vis yra toks:

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III.. .500,200

F. Gubysta, 4355 S. Mozart 
St. Cicero, III............. 500,100

V. Stancikas, 1706 W. 47

E. St. Louis, III.

pirma užgrobti Mandžurijų. 
Tik tuomet ji gali svajoti apie 
antrųjų programos dalį, t. y.
apie antausį savo vakarų kai
mynui. Bet karas su SSSR bū
tų visai kito maštabo ir be 
stiprių padėjėjų, be jų finan
sinės paramos, Japonija nie
kuomet neišdrįs peržengti 
Mandžurijos sienų.

Apie SSSR. agresinius pla

lizinas jau senai pasiekė savo 
kulminacinį punktų ir dabar 
ima silpnėti.

— Bet nereikia užmiršti ir 
tai, kad pasauly yra ne vien 
Tolimieji Rytai, — baigdamas 
pasakė Trockis. — Pasaulinės 
situacijos raktas ne Mukdene, 
o Berlyne.

Jei Hitleriui pavyktų paini- , 
ti i savo rankas Vokietijos 
valdžios vairų, tai SSSR bus

rbn, kad kiekvienas laisvai 
galėtų didinti savo turtus ir 
kad būtų didesnės milžiniškos 
dienos išlaidos.

“Neturtingieji turi būti ve
rgais turtingiesiems, kad jie 
būtų sotūs ir galėtų pasidžiau
gti jų rimties globa ir nevei
kimu. Turtingieji turi žiūrėti

Kiaulių neganęs, ponu ne
būsi.

Šunio balsas dangun neina.
Amžių gyvensi, amžių mo

kysies ir kvailas mirsi.

LAIVAKORTES NUPIGINTOS
IŠ NEW YORKO j KLAIPĖDĄ £75.50 
{ABIPUSI.......................... £1

nūs negali būti nė kalbos. Ka-daug didesnis pavojus, kaip
ras su Japonija būtų didelis 
smūgis jos ūkio (planui, Auo 
kurio priklauso visa SSSR 
ateitis.

Jei SSSR tektų kariauti su 
^Japonija, — tęsia Trockis,— 
ji naudosis ir Kinijos kariuo
menės pagalba. SSSR dalyva-

visi kariški Tokio planai.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

1,00(1

CIVILINĖ METRIKACIJA 
GREIT BOSIANTI ĮVESTA

Teko patirti, kad valstybės 
taryba jau baigia ruošti atei
stinių sluoksnių seniai laukia
mų civilinės metrikacijos įsta
tymų. Įstatymas esųs didokas, 
turįs apie 300 paragrafų. Ci
vilinę metrikacijų norima įve
sti ligi birželio mėn. pabai
gos. Jei ministerių kabinetas 
suspėsiųs ligi to laiko priimti 
įstatymų, tai ir bus viskas pa
daryta.

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varo 

ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

“SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikais rū
pimais klausimais.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 
daromus priekaištus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su 
sipratusiais katalikais.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
vienam.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 
Amerikoje 1 doleris.

“SPAUDĄ TR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr. Ramanauskas.

“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
minarija, Litbuania.

LAIVAS “FRANCE”
Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia 

ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų 
patarnavimų.

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

TELEFONAS ROOSEVELT 7790

L
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Penktądienis, balau. 15, 1932

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

tarė būti šeimininkais ir sakė
eis ieškoti, kad kaip nors pi
giau viskas būtų. O merginos 
kadangi yra depresija, turės 
po 35c. atsinešti gėrimui. Ka-

Cicero miestelis sekmadienį 
bal. 17 d. rengiasi bendrai mi
nėti Jurgio \Vasbingtono ju
biliejų. Taigi, ir Cicerus lie
tuviai gavo pakvietimų prisi
dėti prie bendro paminėjimo.

(primary) rinkinius. Bus 
daug kalbėtojų: miesto majo
ras, teisėjas ir keletas apskri- daugi vaikinai bus šeimini li

kaisčio valdininkų. Kliubas įsigvs 
naujų, gražių amerikoniškų 
vėliavų.

X Turime gausingų drau
gijų: Moterų Sujungus kuopa, I merginos
Šv. Rožančiaus dr-ja, turi pu-!vakaro. 

todėl bal. 11 d. parapijos sa-, ... - * *. *• , v • •
1 \ . Isėtinai turto. Si labai gražiai

kartais per

ka — nut. rašt., F. Mikolaitis 
l'in. rašt., Zig. Kuralis— ižd. 
Ši organizacija reikalinga ir 
naudinga vietiniams gyvento
jams. Patartina visiems lietu
viams priklausyti prie jos.

X ŠŠ. Petro ir. Povilo par.ir dėl to
daug druskos panaudoja, tai: parapijonys žada įrengti pik 
reikės turėti ko nors išgerti. j nikams daržų prie savo par. 

Šv. Baltramiejaus choro salės.
lauks šito didelio

nieko už tai neatsilyginęs. 
Šeimininkas apskundė teis
mui.

Teisėjas iškart matyti nesu
sigriebia kuo kaltinti: ar už 
begėdiškus atvirukus, kurie 
draudžiami platinti, ar už tai, 
kad besimušant šeimininkui 
padarė nuostolių ir jų nepa
tenkino.
įlinkus, už sienos 
čius, ir šeimininkų, klausia.

— Iš kur tamsta gavai poi- 
nografiškų atvirukų?

— Man juos paliko mirda
mas tėvas!—atrėžia valdinin
kas—Jie dar nuo rusų laikų... 

Salėj juokas.

mokėti šeimininkui nuostolius 
ir 3 paras arešto už triukšmo 
kėlimų. R.

NAUJAS BŪDAS APSISAU
GOTI NUO PASIKĖSINIMŲ

esu reikalingos žymesniems 
japonų politikams, prieš ku
rių gyvybę kėsinasi nesenai 
atidengta slapta organizacija.

Įėję buvo sušauktas bendras 
visų draugijų ir kliubų masi
nis susirinkimas, kuriame bu
vo nutarta prisidėti prie Jur
gio Wasliingtono jubiliejaus 
bendro paminėjimo. Išrinkta 
komisija. Tik nežinia, kodėl 
taip buvo suvėluotas pakvie
timas iš centrinės rengimo ko
misijos, tik savaitė prieš pa
minėjimų. Taigi, per tokį tru
mpų laikų nelengva tinkamai 
pasiruošti. Bet rengimo komi
sija dės visas pastangas, kad 
ir mes lietuviai, prie šios ša- <hems pasveikti! 
lies istoriško^ jubiliejaus tin
kamai prisidėtume, parodyda
mi, kad esame geri ir šios ša
lies piliečiai ir patrijotai.

Šio paminėjimo rekordai 
bus pasiųsti į Wasliingtonų ir 
tilps istorijos lapuose. Visa 
rengimo komisija dar turės 
bendrų susirinkimų, ir jau tik
rai sužinosime, koki uždavi
niai mums lietuviams teks per 
bendrų paminėjimų. Iki šiol 
yra žinoma, kad mes galėsime 
turėti du kalbėtojus: vienų 
angliškai, kitų lietuviškai. Ir 
centrinė komisija pažadėjo 
mums atsiųsti benų. Taigi, at
einančiam sekmadieniui bal.
17 d. ruoškimės visos draugi
jos, kliubai ir atskiri 
nys, susigrupavę apie parapi
jos salę, iš kur pradėsime ei
senų ir parodysime ameriko
nams lietuviškų galybę.

J. Vilkas

pasirodė: išėmė iš žydų ban
kų pinigus ir paskolino para
pijai. Pagirtinas dalykas.

X Mirė Kaz. Sakalauskas. 
Buvo geras parapijos ir drau
gijų šulas, pavyzdingas žino- 

'gus. Paliko gražių šeimynų ir 
i gražaus turto.

i X Serga mūsų veikėjo Ant. 
IPažėros žmona ligoninėje. Gir 
dėti, jau sveiksta. Po 'opera
cijos dar negaluoja Just. Vait 
kus, J. Mikėnas. Duok, Dieve,

Garietis

WAUKKGAN, ILL.

Koresp. LIETUVOJE

Iš Tokio praneša, kad vienas 
Japonijos šarvų fabrikas yra 

Apklausinėjęs budi- gavęs užsakymų padalyti 100 
gyvenau- plieninių liemenių, per kurias 

nepereitų kulka. Tos liemenės

BARY, INDIANA.

WESTVfllE, RL
Ateinantį sekmadienį, bal. 

17 d. Šv. Petro ir Povilo par. 
svetainėje sųjungietės rengia 
įdomų vakarų. Bus suvaidin
ta “Žentai iš Amerikos” ir 
bus kitų įvairybių. Vaidins 
gabios vietinės jėgos. Joms 
vadovauja p-lė Justa Karpiū- 
tė. Po programos bus šokiai 
prie geros muzikos. Pelnas 
eis geram tikslui, apie kurį 
reikėtų daugiau parašyti kitų 
kartų.

Per Šv. Baltramiejaus pa
rapijos choro mėnesinį susiri
nkimų p-lė Jonaitytė pranešė, 
kad clioro nariai per Verbų 
sekmadienį drauge priėjo prie 
Šv. Komunijos. Visi užsimo
kėjo už gėles. Choras buvo 
pakviestas dalyvauti Šv. Juo
zapo dr-jos 30 metų gyvavi
mo sukaktuvių šventėje; cho
ras pasižadėjo dalyvauti tose 
sukaktuvėse.

Surengtojo vakaro su vaidi
nimu tvarkdariai pranešė, 
kad vakaras gerai pasisekė, 
'nemaža pelno liko — daugiau 
kaip 100 dolerių. Choristai vi-

X Nuo balandžio pirmos 
dienos sustojo dirbti visi ka

byklų darbininkai. Kada pra
dės dirbti — nėra aiškių ži 
nių.

X Balandžio 5 d. buvo vie 
tiniai rinkimai. Kelių prižiū
rėtoju vėl išrinktas p. P. Glau- 
kauskas.

Ž. Ž.

WEST PULLMAN. ILL,
Eugenija Strazdienė susirū

pinus sustiprinimu Šv. Kazi
miero Akad. rėm. vietinio sk. 
Balandžio 24 d. tas sk. rengia 
vakarų. Ponia Strazdienė sek

si buvo dėkingi rengėjams už mingai vadovauja didelei ir
jų puikų pasidarbavimų ir 
džiaugėsi gausingu žmonių 
atsilankymu ir parėmimu cho
ristų.

P. Žylius pranešė apie ren
giamoj į koncertų. Jis jau vi
sas dainas yra išrašęs, choris-

X Senai teko skaityti žinių jau mokosi ir porų dainų 
apie šitų kolonijų, kur yra |jai1 yra išmokę. Paskiau buvo
svarbus plieno išdirbinių cen
tras. Šių žiemų darbai čia žy
miai sumažėjo. Didelė darbi
ninkų dalis visai paleista iš 
darbų, o likusieji dirba 2 ar 
3 dienas savaitėje. Patariu iš 
kitur niekam nevažiuoti į šią 
kolonijų darbų ieškoti. Pasi
taiko, kad žmonių atvažiuoja,

IŠ TEISMO SALĖS
Nekabinėk pornografiškų 

atvirukų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Vienas jaunas valdininkas 
Kaune kažkodėl pamėgo por- 
nografiškus atvirukus. Jis jų 
buvo prilipinęs visų kamba
rio sienų. Tačiau jo draugas, 
su kuriuo jis drauge gyveno, 
jais biaurėjos ir gerokų laikų 
tatai kentęs kartų pareikala
vo, kad jis juosi nuo sienų nu
imtų. Susipyko. Teko net su
simušti. Besimušiant išdaužė 
langus, sulaužė knvgdėtį i: 
šiaip pridarė gerokai šeimi
ninkui nuostolių, ir vienas jų

105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
i Telephone Roosevelt 9090

jas. Tačiau jei ir taip būtų, ' Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 

tamsta turėjai pagerbti žmo
gų, su kurio drauge gyvenai.

— Aš savo kambary turiu 
teisę! Aš jų neplatinu...

- — Ne visada ir tėvo paliki
mas gerbiamas — sako teisė-

— Ne! tamsta mėšlo ir lai
kyti neturi teisės, jei kitas 
nesutinka. Abiejų jūsų teisės 
vienodos...

Su atvirukais, kurių kilmę 
aiškinti užvesta kita byla, tei-

norėjo visai išeiti iš kambario sėjas priteisia valdininkui su-

NUPIGIN ros i A!IVflKORIES
%

stipriai Šv. Veronikos dr-jai

X Kai žinutės pasirodo iš 
West Pullmano, tai būna iš 

ipo plunksnos p. Stasio Piktu- 
žio. Ponas Piktužis ’yra par. 
komiteto narys ir žynius dar- į 
buotojas įdejinėse draugijose, j

X Juozas Zalatoris, West 
Pullmano lietuvis fotografas. 
700 W. 119th St. džiaugiasi, 
kad jų sūnus Bronius sėkmin
gai dirba advokato profesijoj.

tartasi, kam pelnų iš koncerto 
skirti. Choras nutarė remti 
parapijos reikalus ir nuspręs
ta, kad tai yra choristų pa
reiga glaustis prie parapijos TaiP I>at dukrelė Ona, auk
ir gelbėti jai.
Nutarta surengti didelį kon

certų, kokio Waukegane ne
buvo. Nors Waukegane yra 
daug choristų, bet choras pra-neva perskaitę laikraščiuose, 

kad Gary, Ind. reikalingi dar- ^ė Kenoshos choristų į talkų 
bininkai. Bet veltui važiuoja. vakaro tvarkdariais apsi 

X Oia linksma vieta gyven- Mykolas Gustas; Jo
ti arti ežero. Yra gražių miš-,nas Jakutis ir p. Žylius.

štai išmokslinta, užima žymia 
vietų State Bank of West Pult 
man.

X čia yra gražaus jaunimo. 
Būtų gera, kad atsirastų dau
giau ir lavintųsi muzikos bei 
dainavimo srity. Jaučiama, to 
trūksta.

X Jonas Mečius, taip sun 
kiai sirgęs, jau gerėja. Namiš-kų. <> grybų praėjusių žiemų į ahabau clioias nutarė su

(sausio mėnesį) žmonės buše-i’?^1 sau ^nyniškų vaka- kmi ir visi džiaugias,.
relį, bet visai kitokio pobū-' X č*ia atgaivinta namųvežė. Kaikurie bedarbiai 

pasidarė pinigų iš grybų, par
davę po kelis bušelius per 
dienų.

X Mes labai gražioje vie
toje turime lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčių, kle
bonijų ir mokyklų, kur sese-* 
rys kazimierietės moko vaiku
čius. Klebono kun. J. Marčio 
dėka parapijos reikalai gerai 
stovi.

X Turime keletu stiprių (Ir
gi jų: seniausia šv. Mykolo Ar-' 
kangelo dr-gija, šv. Kaziinie-į 
ro draugija ir lietuvių poli-! 
tiškus kliubas. Kadangi da- | 
bar einu rinkimai, tai visi kan 
didatai kreipiasi pagalbos. 
Kliubas rengia balandžio 24 
d. “politiškų balių” — pava
sarinį, prieš pat kandidatų

-a-
džio. Kadangi visi sako, kad vininkų (lietuvių) organizaci- 
yra depresija Jai vaikinai nu- ju. P. Lutz pirm., J. Andruš-

BIILY’S UNCEE
it

A. A. SLAK1S
A DVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Tel. Randolph 5187

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES 
28 D., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 46 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa į Klaipėdą .... $75.50
Į abi pusi ....................................... .................. $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Balandžio—April 20 d. — EUROPA
” ” 23 d. — FREDERIK VIII
” ” 29 d. — COLUMBUS

Gegužio — May 5 d. — BREMEN
” , ” h d. — PARIS

17 d. — COLUMBUS 
” ” 28 d. — FREDERIK VIII

Birželio — June 3 d. — ILE DE FRANCE 
” ” 7 d. — BREMEN
” ” 16 d. — FRANCE

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

CHAS. A. PEPPEB
LIETUVIS ADVOKATAS*
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephone VICTORY 2213

NAUJAS IŠRADIMAS
RĖKSNIO GALINGA MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų .au- 
ke jau yra gatava. Rėksnio Galinga 
Moslis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svielt 
girtų visokių medžių aliejų. Rėks 

jnio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
jtizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau- 
idėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Rėksnio Galinga Mostie yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN’S NEW R1SCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su
apsaugojimu savo Knygelė 

sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo
deli arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės ’How 

to Obtain a Patent' ir 
■Record of Invent.' formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

U-A Sccarlty gavint* a C«H«r*M
Bank Bullding

(Dlrectly aerosa Street from Patent OtBeol 

tTAZHINOTON. O. C.

CHEESE
Rraft-phenix 

CHEESE COMLPANY

PROBAK-
„: k-' *r"

timosi 
patogumą 

namie

l PftOttAK fciADE)

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and mineralą. Etery ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT

elveeta
The Delicieut New Cheese Food

M

ABIEM pusėm 
AWR['S

Geriausias skustuvas 
~ arba Krutiname 

Pinigus
Jei ant vietos negau 

nl. kreipkis J mus. 
Mc. už 8 — »i nž ] 

8empelis — l»c

RRORAK CORPORATION
e»vis»oe
4e«ety Rases Oe., tne.«m tn*t avim* *ew na

PROBAK
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YAH YAH’S OF THE 4TH 

COUNCIL 
Providence

SPORTAS - SVIEKATAl IR IŠMINČIAI
Daug kas matydamas jau- voje, mes neturim užmiršti 

nuolius besportuojant, tuščio- dar vieno svarbaus dalyko: i 
mis, anot jų, beaikvojant lai- j vindami kūnų mes neturime 
kų, piktinasi ir ne tik never-, drauge užmiršti savo dvasios 
tu, bet ir žalingu daiktu tatai' privalumų. Jaunuolis, taip at- 
vadina. Girdi, tatai esu ir be-Į sidavęs sportui, t. y. iš esmės 

prasminga ir nuobodu ir net įvairiausių fizinių judėjimų 
pavojinga: ne viena nelaimė liipnozui, kad vien apie juos 
laukia čia jaunuoli. Bet mūsų tegalvoja, visa pamina po ko- 
sportininkų, tie skeptikai nei I jom — mokslų, savo auklėji- 
kiek nebaido, nes mes žinome, Į mų ir lavinimų, atjunkęs nuo 
’or- kiekvieni sveiki, o ypač į bet kurio sųmoningo naudin- 

ni bręstanti raumenys rei-igo ir rimto darbo, dažnai ab
atija darbo judėjimo, kurs ' junkdamas net nuo miego ir 

Teikia mums ir stiprumo, ir j valgio — jau nėra normalus, 
grožio, ir malonumo. Be to, sveikas žmogus ir drauge 
tie gaivinanti gyvi judėjimai sveikas sportininkas. Sportus 
tyram, sveikam ore atitraukia turi tikslo padaryti per švel
nius iš troškių kambarių ir kų kūnų — sveikų sielų. Spor- 
dulkėtų mikrobingų gatviij ir tų mėgdamas ir darydamas 
pratina mus mėgti gamtų ir jaunuolis turi paskui dvigu- 
jos prajovus per visus metus. Įbai ar net trigubai, negu kas

Tačiau, turėdami tatai gal- ,kitas, kas savoi kūno “nevėdi

na”, t. y. nemankština, pa
mėgti kurį nors sųtuoningų, 
naudingų darbų ir tų darbų 
dirbti dvigubu spartumu ir 
lengvumu. Žmogus, ligi krašto 
išmankštinęs savo raumenis, 
pav. .atletas-profesionalas, lie-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• », ... i __ , . . .. i. , _ ™ 2423 West Marąuette Roadnes išbujojusios be galo jo ku-ndence of God Church Hali, ,Val.: 2. 

no jėgos nustelbia visas

Boy oh Boy! What a night! 
Answering your whats, when 
and wberes. On Thursday, 

ka beveik tik pusė žmogaus, | Mareli 31»t, 1932 at the'Prov-( 
nes išbuioiusios be sralo io kū-iid«np« «f G/ui Ghiircli H«il :

dvasios jėgas ir proto atžvil 
gi u atletai-profesionalai esti 
paprastai nedaugiau kaip ma
ži vaikai.

Kiekvienas tikras sportinin 
kas turi siekti tapti vyru visa 
to žodžio prasme, t. y. kūnu ir 
siela arba protu, t. y. turi 
siekti to, kas vadinamas svei
ko žmogaus idealu su harmo
ningai išaugintais, išlavintais 
kūno ir dvasios privalumais.

Iš gerų dvasios privalumų, 
kurių lengva įgyti sportuo 
jant, gali būti: drąsumas, pa
sitikėjimas savo galia, savo

jo!the members held a montbly
meettng espeeially for theh 
daddies antį mamas —guests 
were also ainong the spectat- 

iore. Here on the stage a meet- 
ing was eondueted in the ša
me manner as in tlie previous 
meetings. A few members 
were a little stage-struck, būt 
soon became acąuainted witli 
fhe atmosphere. RESULTS: 
program plausible, weather, 
O. K., attendanee, large.

After , tfie meeting an uu 
usual program was furnishetl. 
A program wliicli unintention 
ally brought baek memories

GRABORIAI:

J. f. KADŽIUS
AUGIAUSIAM LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABOEIUS
Patarnauju , laidotuvėse kuopigiausia.

Laldouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti Relkale meldžiu atsišaukti, o mano

A K T A R A I:
Ofisas Tel. Grovehlll 0417

Res. 4707 S. Artesian Avė. 
"Tel. Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4060 Res. 9865

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

KENOSHA, WIS,
Ofiso vai.: ,

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

3904 — 71st Street 
Nedėliomls tia susitarus.

DENTISTA1
Phone Boulevard 7042

vertės pajautimas, valios už-|„f the ,ost long 
grūdinimas, tikslumas, suma-1 nd in (act remained tllere in r„. Can„ tlM 
uumas ir optimizmas arba g,--!fte ,|eartg o( the once was
veninio džiaugsmas. Ydos, ku 
rių taip pati lengva įsigyti, ga 
Ii būti: valios prie drausmės, 
prie rimto, prievolingo darbo

youtli. One could see on the 
jnajority of f'aces present tbat 
tlie
inside

lieart dwellini.’ !
i

was secretly joining(
owner’s

suminkštėjimas ir sumažėjt- ihand- with the youth of t(> 
mas, pamėgimas niekuo nesi-)day You should hear the ftp 
rūpinti ir nieko nedirbti, a-' lause when sang and
zarto pamėgimas, tuščios, ne-Į^ayed Minnie the Moocher ! 
rimtos garbės ir pirmenybės! Qn the uke_half Lįthuanian į
troškimas, kurs lengvai gah the other half in Englisb, i 
nustelbti siekti pirmenybės but just the it sounded !

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Aru 47 Street

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

S«redoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez.

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street., T*L 
Victory 4488.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2616 
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui 
skyrlip

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilus visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

aukštesnės rūšies, darbuotėje, 
protinių impulsų sumažėjimas 
ir susilpnėjimas.

Nusakytosios čia ydos yra 
gana rimtos ir Ižmogaus gyvr-
nime, jo visai ateičiai, gali tu- well, hut Joe sure tooled tliu Val 
rėti labai didelės lemiamos I public by liis solo, a few got 

reikšmės.

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
good. And when the Klebouj Į Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro 

sisters did their tap dance---
the few centermarians present 
eouldn’t keep their feet štili 
The ąuartet sang their songs

Tel. Cicero 1260

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

TeL Rooeevelt 7331

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th^TREET
Kampas 46th ir Paulina. St&

Tel. Boulevard 5203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Ypatingai jauni sportinin 
kai neturėtų niekuomet už
miršti, jog jie ruošia save ne 
sportui, o kuriam nors nau
dingam visuomeniniam, aukš
tesnės rūšies darbui ir kad 
sportas yra tai tik viena, gre
ta visos eilės kitų, priemonių 
padaryti iš žmogaus — išmin
tingų ir naudingų savo šalies 
pilietį.

V. J. (“Sportas”)

PADĖKA 
t

A A

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. i ei. Hyde Park 3395

Ofisu Ir Km. Tel. Boul. 691* Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-1 ir 6: M-t: 2* vai. rak. 

Nedėlioj susitarus
Vau: 1-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitaręs

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659 ,Tel. Lafayette 6798

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

t UU •:>• vakar*

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė 
Nedėlioja pagal sutarti

Tel. Canal 6764 Res Republic 6369

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir eeredomis tik
išaaiuo susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET i

CHICAGO

DR. J. J. KOWAR$KIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ». 

Nedėlioj pagal susitarimą

X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

wise to it but are štili in ^47 W. 14th SI. Cicero, III. 
doubt. AU participating iu 
tlie program did their very 
best for the Couneii.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 2 2nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Ganai 6122

Rezidencija: 6628 S. Kichmond Avė. 
Telephone Republic 7 868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

47 29 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčioa, kuriomis dienomis jis
bus.

2924 W. VVASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Bulvd.

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Cicero 6756

Soįrie sighed, some wiped ! 
tears, but I beteka niekei, tliat! 
they enjoyed every bit of the VaL= 10-12 ryto: 
evening. Upon leaving a Ii 1 
seenied eontended, liappy and ,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1 
Ofisas: — 4645 S. Asldand Avė.

Chicago. III.
i Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

2-6 ir 7-9 vakare & vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820 
Namų Tel.: Prospect 1030

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 dieną ir naktį 

VIRG1N1A 6036

Dn. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

well pleased. (Gee,- it’s sure Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis 
- . , 2420 W. MarųuctUTRd. arti W este r u

swell to see that as lt lliakfl Avė. l’houe Hemlock 7820
Panedėllais, Seredomis ir Pėtuyčiomis

1821 So. Halsted Street

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojamė už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

* Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis Lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

one feel that lie really deserv- 
es the credit).

Ask anyone who attended 
if he enjoyed himself and 
you’ll, I am sure, get a migh- 
ty good answer.

Thanks a lots, you hard 
i workers and for this we shall 
j reciprocate. Members please 
ai 1 be present at the next meet 

Įing as tliere are many import- 
į ant subjects to be discussed.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

T*L Grovehill 1595

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

tik susitarus
2422 W. MARŲUETTE ROAD

AXIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUStt, DPT.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
N uo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso T*l. Victory 1687
Of. Ir Rm Tai. Hamlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija 
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

šliuoiui noriiAe purelkšti sa
vo dėkingumą visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie a. a. 
Juozo Basčio yji laidojimo.

Pirmiausiai dėkojame gerb. 
kun. H. Vaičunui ir gerb. kun. 
Mačiulioniui už tokį rūpestin
gumą ir nuoširdumą parodytą 
liūdesio laike. Dėkojame taip
gi sesutėms kazimlerietėms už 
dalyvavimą ir ai tarty išpuošimų, 
vargonininkams, J. Brazaičiui 
ir p. Mondeikui, grubnešiatns, 
ypatingai Antanui Levgaudui,
(kurio pastanga buvo suieško
ta visi grabnešlai), graboriui 
H. I). LachavičtuL kuris nenu
ilstančiai rūpinosi parvežimu iš 
New Yorko ir laidojimo reika
lais be jokio atlyginimo už. sa
vo vargą, giminėms ir pažįsta
miems. ypatingai tiems, kurie 
užprašė ftv. Mišįų, kurių skai
čius pasiekė virš 30. Nors per 
tris metus toli nuo visų išbuvo, 
visvien laidotuvėse dalyvavo vi
si Jo draugai Ir pažįstami. Jų 
tiek buvo, kad Ciceros bažny
čia buvo beveik pilnutėlė, o J 
kapus lydėjo virš 100 mašinų. 
Tuntui, jus visi, kurie dalyva
vote, parodėt savo gerą širdį ir 
užuojautą, prašome ir toliau
neužmiršti jo sielos.

Lai Visagalis visiems atlygi
na Havo malonėmis.

Sesuo ,M. Beis-.lunana, švoge- 
rts f*nm<4Mcus Lapinskas.

DOMINIKAS MIKUŽIS
mirė balandžio 14 d., 1932 m., 
2:48 vai. popiet, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Kretingos apsk., 
Vevėržėnų parap., Letenų km. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nulipdimc 
moterį Oną. 4 dukteris: Eufro- 
zlną, Anastaziją, Aldoną ir fi
ną Juozaitienę, žentą Juozaitį, 
brolį Joną ir Juozapą, seserį 
Barborą Naujokleiię ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2121 No. 
Western avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, balandžio 18 d., iš 
naujų 8 vai. bus atlydėtas į 
(bus vėliau paskelbta) bažny
čią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, l’o 
pamaldų bus nulydėtas į 9v. 
Kazlmloro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d rūgti s-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Broliai Ir (įimlnės.

Ijaidotuvėviis patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Telefonas Ya
rds 1741.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory 6893
Bes. Tel. Dreiei 9191

DR. A. A. ROTH
Palengvins akių įteltipimų, kuris GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ūkių apternmio, nervuotu- 
nw>! skaudamą akių karštį. Nuirau 
žataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose Vai. 10-11 V. T., 2-4, 7-9 V. V. 
itsitlkimuose^ egzaminavlšnas daro- . . - ’ . Res. Phone:

Nedėliomis ir šventadieniais iEngiewood eeu
Wentworth 3000

Ofisaa 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

TeL Wentworth 3000
Bez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON '
Gydytojas ir Chirurgus 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 24 ir 7-9 vai. vakare

mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 
KREIVAB AKIS ATITAISO { TRITM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
i>e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

10-12 Office Phone 
Wentworth 3000

TU. 1*39

DR. G. SERNER
AKIŲ gPKCIALIRTAe

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo lt—12 nuo 1—4 pe 

pietų: 7—!:>• vai. vakare 
Nedėliomls lt Iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
1 4910 SO. MICHIGAN AVENUE

TeL Kenwood 5107
Valandos: '

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.
LIKTU VIS

Hmnlock tilt

Ofisas Ir Akinių DlrbtuVt756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted at.

lt—m t—• ne it M it

DR. V. S. NARES
(Narya.ickas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
t iki 12 ryto. 7 liti t vak. 

Utarn. ir K*4v. sak. Įtątl astarU

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vat: 2-4, 3-2 T. «. Itaklriant Ketv

/
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DRAUGAS Penktadienis, balan. 15, 1932

CHICAGO]E L. V. ' DAINOS" CHORO 
NARIAMS

MISIJONIERIUS CHICAGOJ gaus nors ir daugiausia, Ke
ltuvių pirktų. Todėl labai pra- 

Cbicagoj1 šome visų įsigyti tikietus, jeiŠiomis dienomis
apsistojo pagarsėjęs misi.įome 1 galima 
liūs jėzuitas tėvas Bružikas, arba ligoninėj. O kurie netn- 
iš Lietuvos. retų nuvažiavę, prašome ne

Antradieni svečias aplankė,pirkti prie langelio ,bet pa- 
“ Draugo” redakciją, admini- prasyti pas vienų iš rėmėju, 
straciją ir spaustuvę. Kartui kuri jums suteiks tikietą. 
aplankė tėvus marijonus Auš-r Tikimės, kad šiemet šokiai 
ros Vartų parapijoje. bus sėkmingi, kaip ir pernai.

Svarbi Liet. V. “Dainos” 
choro repeticija įvyks šiandie, 
balandžio 15 d., 8 valandą va

iš kalno pas rėmėjas ,l<are, Kv. .Jurgio parapijos sa
lėje, prie 32 gatvės ir Auburn ' 
Avė. Visi choro nariai prašo
mi įsidėmėti.

Valdy ba '

pasakyti. Visi džiaugėsi, kad 
vargonininkai palaiko tokį

Tėvas Bružikas yra apsisto jo mes mėginsime visiems pa- draugiško sugyvenimo ii J’en- 

jęs Town of I^ake pas gerb. į tarnauti ir visus patenkinti.
Alfa

j du leidėjams. Tai mūsų tau- cija grąžins jūsų bilus ir pi- 
jtos reklama tarp kitataučių, nigus jums atgal. Taigi, kad 
i l)r. A. .J. .Jovaišas pasakė būtumėt tikri, turite paduoti 
labai įdomią kalbą apie žmo-liki balandžio 15 d. ši infi
.................. o------------------------ a., 1 mafija yra g?"*" :s 15 rp

A. of Illinois.

or-

Draugijos “Lietuvos Ūki
ninkas” mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 17 d. I 
.valandą, Mel.dažio svetainėje

įgaus sveikatą, o juokdarys Ūa-į|inacija yra gautu iš R,. T. H. (2242 W. 23rd Place). Valdy- 
lis Kepurė, pasakodamas savo 
naujus juokus, juokino klau-

jsytojus. Be to visa buvo labai 
| gražių ir gyvų muzikos daly
kėlių, naudingų ir įdomių j

J. K. Enchiris, pirm.

lai prašo sumokėti dar nesu
mokėtus mėnesinius mokes
čius.

S. LenkauskienėWest Side.— Nekalto Prus.. ' I
, ’an. Švč. merginų draugijai 

pranešimų. Klausydamas šito- įjsusirinRs iSk|ausvti ftv. Mišių! PLATINKITE “DRAUGĄ' 
kią programą, gali pripažint. [G va, rvt balan,,ži() ,7 0

kleboną kun. A. Skripkų. Šv.
Kryžiaus bažnyčioj tėvas Bru
žikas laikys trijų dienų rėk o-j 
lekcijas — ketvirtadienį, pen-1 
ktadienį ir šeštadienį. O sek-i Jau netoli bal. 17 diena. Vi- 
madienį bal. 17 d. prasidės 40 sos atidėkit savo reikalus ki- 
valandų atlaidai. tam laikui ir atvykit į ren-

Per tas visas dienas pamok-. giamą vajaus vakarą. Kulie
šius sakys gerb. misijonierius. Įnis rūpi S-gos gerovė ne tiek

BRANGIOS S-GIETĖS

dro veikimo ryšį ir linkėjo, 
kad tas ryšys ko ilgiausiai gy
vuotų, o p. šeimininkei Bra- 
zaitienei dėkojo už skanią va
karienę.

Ant galo dar pažaista ii i 
apie 12 vai. išsiskirstyta d I 
namus. Buvęs

BRIGHTON PARKAS
Visi Šv. Kryžiaus parapijos 
lietuviai turėtų naudotis at
laidais ir iškalbingo tėvo Bru- 
žiko pamokslais.

Nuo gegužės 1 d. tėvas Bru
žikas pradės dviejų savaičių 
misijas Šv. Jurgio parapijoj.

JAUNIKIS ATVAŽIUOS Į
LIETUVIŲ AUDITORIJĄ

žodžiais, bet tikrai, turite bū
tinai atsilankyti į niinėtą va
karą, nes rengia apskritis ir 
visos sąjungos mylėtojos. Pra
šomos atsivesti savo pažįsta
mas ponias ir paneles. Įžanga 
nemokama ir dar laimę turi

Balandžio 24 d. Lietuvių 
Auditorijoj bus nepaprastas 
vakaras. Atvažiuos jaunikis 
Luomas ir piršis Čubuko duk
teriai Natalijai. Piršlybose po
rai suvesti dažniausiai kelią 
pastoja turtas, arba jaunųjų 
viens kitam nepasi daboj imas. 
Bet Luomui Natalija patinka1 
ir

GEROS RI'SIES rakandui, vartoti 
00. Purto r se- 

iniportuotas o.ri«>n- 
amerikoniškas 

orientalls kaurs po $25, 9x12 VVillon 
kauras $15. Pulkus riešuto medžio 

j valp. setas $65. Bet reikalui kėdė 
pasi-'$t5. Venecijos veidrodis, .riešuto me

džio mleg. setas su sprlngslniasi ma- 
ai’tl-' dracais $75, Coxwell krėslas $15. 

...... l...,.... 1 Puikios lempos, 1932 radios, itališkimas drauges. Visos naies pa- ,anKV uždangalai, paveikslai ir tt.
sistenkite dalvvauti ir susi- Gali,na p*rktl skyrium. 8228 Mąry- 

land Avė, 1-mas apt. vienas blokas

ją visai vykusiu, lodei lau. -, Val. rytą visos susirinks; du mėnesiu, verti $s,5c
rime dauyiau / • , » .. ,a« lS5* 9x12 impo,j |pne bažnyčios 1V pradės “Hl-įtalls kauras, pulkus i

X Balandžio 17 d. 7 vai. P-nia B. Lauraitienė, buvu- 
vak. parapijos svetainėje įvy- si Šv. Kryžiaus ligoninės rė
ks negirdėtas, neregėtas, labai ''•ėjų draugijos pirmin. Dabar 
jrražus vakaras. Bus suvaidin p. lauraitienė daug darbuoja-o
tas dar pirmą kartą, lietuvių ! si, kad ko geriausia pavyktų j 
kalba veikalas “Geltonas Še-Į sakytos draugijos

Burdingiens ke” į Palos Parką.

PRANEŠIMAI

Brighton Park.— Marijonų 
rengiamas j kolegijos rėmėjų 35 skyriaus 

rite: busnemokamai išdalinti įdėlis”. Šis veikalas išverstas balius balandžio 20 d., Tria- į susirinkimas įvyks sekmadie
bilietai su numeriais ir vienas ps an(šlų kalbos. \ aidim 
iš jų duos progos laimėti do- 'geriausių vaidintojų. To va- 
vaną, labai puikią dovaną. Tą pasisekimu yra labai su

sirūpinęs kun. A. 
kun. Jonelis, visi

12 non salėj.

Valančius, 
artistai ir

LINKSMA RADIJO 
VALANDA

Narės, 
kviesti į

jei nori, gali 
“Hike” savo

Archer Heights, Chicago.
Marijonų kol. rėmėjų 41 sky-'rinkti, kad galėtumėt 
liaus mėnesinis susirinkimas 7:30 vai. išvykti 
įvyks bal. 16 d., šeštadienį į
7:30 vai. vakare, Žolyną na-I 
me (6700 Archer Avė., Cbica- į 
go, 111.). Visi nariai prašomi !•* arsiduoda 6 kambarių bun-|ritti ar mainyti pirma pamatykit mu- 

susirinkti ir pasidžiaugti kau- |£a*onb garadžius, barnė, 
liukų lošimų pasekmėmis. ^tinyęia, karvė, vištos, antys,,

J Šliogeris rast į kiaulė. Žemė 126x300. Pigiai J 

Mainysiu į išdirbtą farmą i 
Wis. ar Micbigan.

10620 So. Hamlin Avė.

Ivgial i rytus nuo Cottuge Grove, Tel. Stew- 
art 1 875,

Monika žibaitė, pirm. PARDUODAM IR .MAINOM

Karmas, na/nus, lotus Ir vlsot 
'biznius visose valstijose. Mes 
me didel) pasirinkimą. Norintieji

Klauskite 
vedėjo.

4. NAMON ITNANCF. CO. 
6755 Ho. Western Aveniu*

A. G.riffas.

GERA PROGA
i nį balandžio 17 d. tuojau po,

I Pageidaujatna pusininko j “part- 
pamaldų mokykloje. Visus larshlp” J restorano bizni. Susižino-

l , . v* įimui sąlygų (informacijų) kreipki-
i kviečiame susirinkti, nes yra ,ėS po num.

> daug svarbių dalykų ir ren j
--------------- ’giamės kauliukų lošimams, kn 1

Pr. antradiėnio vakarą Peo- rie įvyks gegužės mėn. 8 d

R. ANDRELIUNAS
(Marąiictte Jewclry & Ratilo)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau hits dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, Dl.
Tel.

Hcmlock 83806249 SO. ASHLAND AVF.NI Edovaną laimėjimui dovanojo 
p. Srupšienė, 40 kuopos narė.;
Apskričiui malonu turėti to-'tretininkų kuopa. Visas vaka .
kių atstovių. Jos ne tik pačios r» P*1”08 skiriamas bažnyti ■ j P1’’8 Puiniture to krautuvių pas Buuihen.;, 4421 S. Talman 
suteikia gerų ūpų veikti vie- ™'»! P“"'"- tiktai Į I^angouus ,s sto ,es \V<„ES. Avė.
nybėie, bet dar ir brangių do- Sali. Paremkite tų kilnų (ln,-jllnlt!''mno in.lijo klausytojus, . M. L.

J , .v. įba graži ir linksma lietuvių dai- __________
vanų dovanoja apskričio ge-i i • i '

ei Ačiū' ' X Balandžio 17 d. 2 vai. į-!niDlr muzikos programa. Sj žinotina visiems v Brighton i
m j v • • • (.• vvks šv. Pranciškaus seserų s-'kį dainininkai K. Sabonis, Parko lietuvių namu savinin-'
Tad, brangios sąjungietes,, ; \ A i ...... ,___ * Rį

ad
atsilankyti ir sumokėti meti- *^s eoples radijo duetai balandžio 15 d. yra paskutinė 
nį (1 dol.) mokestį ir prašo- kvartetas iš tikrųjų šauniai diena užprotestuoti jūsų tak- 

Sajnnffietč v,n* nau*i’ nar*a' ateiti. pasirodė, sudainuodami kele, sus apskrities teisine per Real
' X Balandžio 17 d. 3 vai. į- t:* rinktinių gražių ir mažai Estate Tax Pavers Associa-
vvks tretininku susirinkimas, kam girdėtų musų dainelių, (ion, 39 S. La Šalie St., Cbi-
8 valandą rytą eis drauge prie '>e abejonės, šis girtinas jų cago, 111. x
Šv. Komunijos. dainavimas, tai vra ženklas Nors ši asociacija priims ir

' Pelėda ,r rūpestingo lavimosi toliau jūsų'taksų bilas, bet tik 1
---------------------------------------------dainuoti per radi,pj. 'Jie jau šia sąlyga: jei State Legisla-

yra patyrę rinktiniai radijo tūra neprailgins laiko iki bau- ! 
dainininkai. Garbė šių valau- džianios dienos, tai ši asocia- j

Luomas Natalijai. Tik jie-lvį80s atvykite į Dievo Apvz. vienu(>,yno rėmėjų 2 skyriau-^; Anciute, L Sabomene, A. kų sąjungos nariams ir k 
nornn koliu našioiu U™™.dn i,„iOn,i5in 17 J susirinkimas. Visi kviečiami c*apas, A. Jankus ir pagarse- tiems taksų mokėtojams, ktms poron sueiti kelią pastoja j parapijos salę balandžio 17 d. 

toks menkas daiktelis — šuo. rpen pamatysite ir trumpą vei- 
Kas atsilankys į Lietuvių Au-j]<aičlj “Kerštingoji meilė 
ditoriją, pamatys, kokia buvo;
tarpe jaunųjų “batalija” už J 
tai, keno — Luomo ar Č’ubu- į 
ko geresnis šuo. Juoko tiek,, 
kad nors mirk!

TRADICIJINIS VARGONI 
NINKU SUSĖJIMAS

Be to, L. V. “Dainos” cho-į West S'de.— Paskutinį 40 
ras išpildys naujų gražų liau-' va|andų atlaidų vakarą Auš- 
dies dainų, o mūsų solistai, rOs Vartų bažnyčioje, po iš- 
solistės taip pat ruošias prie kilmingų Mišparų, visi veik
naujenybių. Po programo bus Chicagos ir apylinkės vargo- I 
šokiai, nininkai, su savo žmonomis

ftį f vakarą rengia L. \ . (kurie jas turi) buvo pakvies-
“Dainos” choras baigimui 19-j j>as Aušros Vartų par. var- 
31-32 sezono. Visi prašomi ne- gonininką p. J. Brazaitį trn- 
pamiršti atsilankyti ir parėto- dicinei vakarienei, kurioje tin
ti “Dainos” chorą, kuris nuo- lyvavo ir keletas pašaliečių 
lat lcelią mūsų tautos meną. ;svečių. Gabi šeimininkė p.

Choristas Brazaitienė, padedant Balčifl- 
-------------------- ’nienei ir Klikūnienei, paruošė

LIGONINĖS RĖM. ŠOKIŲ turtingą ir skanią vakarienę.
VAKARAS Išsigiedoję bažnyčioje vargo-
-------------- [nininkai, jų žmonos ir svečiai

PARDAVIMUI
pigiai bučernė ir groeerne.

3401 Auburn Avenue

/

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią kelionę 

Lietuvon, tat klauskite muši) in- 
fiormacljų. Musu patyrimas ilitti- 
gelio melų suteiks jums teisingas 
žinias.

Laivakortės ant visą linijų.
Apdraudžiame nuo ugnies ir ki

tų nelaimių.

Dokumentai pirkimo Ir parda
vimo. Jgaliojimai.

Siunčiame pinigus telegrafu. 
REGISTRUOTAS NOTARAS

P. P. BALTUTIS & GO.
3827 S. HALRTED ST., CHICAGO 

Tel Yards 4 669

i

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS! geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4044 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

TVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
| Nainį) Statvmo Knntraktortus 

statau įvairiausius namus prieiname
kaina

7151 S. CALTPORNIA AVĖ
Telefoną* H<*rnio<*k 652«

TIK VJENAS DOLERIS

AR, ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

i Mes permufnojame piamis
Si 'u k"t",ikiSkas /avnitinis laikraštis ; ki, ki ,]a|v)
“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUS”. !

Musų patarnavimas
ŽEMAIČIŲ PRIETELTŲ” gausite kas savaitė 19—12 

puslapių tvarkingai.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUJE” rasite įdomiausių pa vai- 
kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.

yra
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus 
ir į kitus miestus.

iš

T*tef Rcpi’hllc 4I9S

D. GRICIUS
GENE RA LIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip it

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
nrtetnamiaualoa

2452 WEST 69th STREET

TpI Remlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK 

TORIUS
6504 S WASHTENAW AVĖ

Šv. Kryžiaus ligoninės rė- skaniai valgė ir linksmai šne- 
mėjos rengia trečią metinį ?o- kučiavos.
kių vakarą, trečiadienio va- Pavalgius, Chicagos lietu- 
kare, balandžio 20 d., 8 vai., vių varg. pirm. gražiabalsis 
Trianon Ballroom (prie 62ros tenoras V. Daukša, pasakęs 
ir Cottagr (irove Avė.). graži(> praka|bi;|,. pakviHf ir 

Gerbiamoji visuomenė lat>». aavo kokgis
prašoma atsilankyti į šiuos ‘ ‘
šokius, nes čia, kurie nešoka, 
galės pasiviešėti, pasišneku
čiuoti su savo draugais. Sve- i 
tainė yra labai jauki, muzika 
irgi maloniai pagros—ne taip, 
kaip paprastuose vakaruose.
Bus galima ir kortomis lošti, 
kurie norės.

Gal būtų visiems svarbu ži
noti, kad už kiekvieną iš kai- i 
no parduotą arba iš rėmėjų 
pirktą tikietą ligoninė gaus 
50%. Kurie pirks tą vakarą 
iš Trianon vedėjų prie lange
lio, ligoninė už tai nieko ne

KEPURINIS BALIUS

“ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau- g . .......................................
rių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų. i VI I 1*1 M

Perkam Lietuvos Bonus Į
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes f 

juos perkam ir mokame $46 už $50 bonus ir $80 irž $100 | 
bonus su kuponais. '

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinant.

Siunčiam pinigus j Lietuvą per 18 metų ir niekam = 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145

P-nia F. Pribodskienė, šv»
Kryžiaus ligoninės rėmėjų rie
jos uoli veikėja. Si draugija 1 ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” 
rengia balių balandžio 20 d., ',lų apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, teisę, sveikatą ir tt. ir tt.

Trianon salėj, 62 ir Cottage ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite užrašyti saviškiams 
Grove Avė. P-nia Pribodskie- Lietuvoje. Kaina 3 litai, 
nė yra to baliaus šokių komi
sijos pirmininkė. “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” 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 PRTETELIUS” siunčiamas susipažinti 
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tel- 
j šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

TIK VIENAS DOLERIS

rasite gražių straipsne-

Rengia
AUŠROS VARTŲ ŠV. P. M. VYRŲ IR MOT DR-JA

SUBATOJE, BALANDŽIO (APRIL) 16,1932
PETRO EABTJONAIČIO SALĖJ, 2301 W. 22 PLACE

kampas Gakley Avenue
• •

Bus duodamos dovanos už gražiausias kepures.
V isi maloniai kviečiami gausingai atsilankyti.

RENGIMO KOMISIJA
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