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ijoj išgriautos bedieviškos draugijos
BUS MINUOS ŠV. TĖVO 75 METU 

AffiUMAKTUVES
Estija pasirašė nepuolimo 

sutartį su sovietais

Prez. Hoover’ig reikalauja, kad kongresas suba
lansuotų valstybes sąmatą. Indijoj susektas 
sąmokslas nuodinti kareivius. Graikija gyve
na didelį ekonominį krizį

VOKIETIJOJ PANAIKIN
TOS BEDIEVIŠKOS 

DRAUGIJOS

ŠVENTOJO TĖVO 75 M. 
AMŽ. SUKAKTUVES

AVASHINGTON, geg. 5. — 
BERLYNAS, geg. 5. — Vo- j Krašto Katalikų Gerovės Ko-

Naujai pastatytas žuvusi< kare anglų kareivių atmini-

minklų pastatė Prancūzija

chicagoje LENKTYNES EINA, KOVA VERBA
SUSIVELINES PAVA

SARIS

Žinovai sako, kad šiemet pa
vasaris mažiausia dviem sa-! 
vaitėm susivėlinęs. Chicagos į 
apylinkių miškeliuose susivė-1 
linę žydėti medžiai ir žolynai. ! 
Tas pat yra soduose ir dar
žuose. Ant Chicagos ir apylin
kių savo šaltą sparnų Kanada

Rašinskienė vėl išmušė Stanciką iš pirmos vietos. 
Stulginskas su Janušausku užėmė Gubystos 
poziciją. Varakulis nepasilieka. , Staniulis 
griauna Mandravicko poziciją. Gilienė eina 
pirmyn. Žvirblis kovoja su Misiūnu. Kon- 
dratas pralenkė Gaižauską

Smarki kova pradeda virto, į do, kad kurių dienų ji pada- 
konkuluoti tarp kontestinin-, rys surjoraizų ir Varkalienei, 

išskleidė. Ypač ūkininkai da-įkųdėl pirmenybės, dėl pirmų-'jei ši nesipriešins. , „J
ug susirūpinę.

ATLYGINIMO KLAUSIMAS

Chicagos gatvekarių ir vi
ršutinių geležinkelių kompani
jos nusprendė mažinti darbi

kietijos prezidentas Hinden 
burgąs vakar pasirašė vyriau
sybės nuosprendį, kuriuomi iš 
griaujamos visos komunistų 
vedamos bedieviškos draugi
jos.

nferencijos administratyvio 
komiteto pirmininkas, San 
Francisco arkivyskupas Han- 
na, pasiuntė laiškus visiems 
krašto arkivyskupams ir vys
kupams. Jiems praneša, kad

Vyriausybė pareiškia, kad šventasis Tėvas Pijus XI šioV • 1 _ • t Ji \ • 4 • I

niu! paminklas Thiepval’e, arti Arras’o, Prancūzijoj. šį pa-, ninkama atlyginimų 10 nuoš

REIKALAUJA BALANSUO
TI SĄMATĄ

AVASHINGTON, geg. 6. — 
Prez. Hoover’is vakar kongre-

MEKSIKOS VYRIAUSYBE 
PRIEŠ VYSKUPĄ

šios komunistų draugijos šie-'gegužė,, mėn. 31 d." minės _ «P»ę«ah» »*»•
|{jų griauti krikščioniškų kul- 'vo 75 metų amžiaus sukaktu-1 ^ikalauja būtinai subalan- 
tūrų ir dorovę ir tuo būdu re-'ves. 1 suoti valstybės pajamų ir iš

keliu bolševistinei revo-j šiai Konferencijai priklau-Įlai^ s<if^:-^Wlfo1ir33YfW 
lcųai

ngia ke 
lttlcijai.

MEXIC0 CITY, geg. 5. — 
Hidalgo vyskupas Zarate gy
vena Laredo, Tex., J. Valsty-

jų brangių dovanų. Vakar vic j jau saVaitė laiko praėjo, 
nuolika kontestininkų grūmė-1 kai Žvirblis kovoja su Misifc- 
si dėl naujų ^pozicijų ir ener-1 nu> kuris vis dar nesijudina 
gingai viens su kitu kovojo. į§ vietos. Ne labai daug bal- 
Tos kovos daviniai, pasirodė,.sų reikia Žvirbliui, kad Mi- 
dideli ir dėl to kontestininkų siūnų pavytų ir pralenktų, 
stovis labai atsimainė.

Užvakar Stanciko parodytų 
“sylų” vakar Rašinskienė į

Dėl to rozlandiečiui reikia bu
dėti. |

Kond ratas iš Filadelfijos 
tis baigias šio gegužės mėlt:!dulkes sutrynė naujais skai- vgl atsiuntė didelį balsų lio- 
31 d* čiais ir V&1 atsistojo pirmoje dą ir pralenkė Gaižauskų.

Numatoma, kad netolimoj, vietoje. Kilęs kaip sakalas, I)abar nežinia, kuriam iš jų
i m Iz u c r i q c? /~vlx ■ 1 o i Lz o * ^^4* I-** r*, r. ■« < 1. no d r'rrz 1 vrci — i z-m -i v •pasiroujs, teks garbė Sutkų ožio ragan 

suvaryti. Pagyvensime, pama
tysime.

Kompanijų su unijomis sutar-

ateity čikagiečjams kokį laikų Stancikas šiandie 
teks pėstiems eiti į darbų ir (kaip vabalas, nes ir Janušau- 
iš darbo namo. skui, Stulginskui ir Varaku-

------------- čiau, nereikia manyti, kad Įsa PlauoP ^usų visuomene
: 4 . I T& Rusijos grįžęs inžinierius Stancikas pasiduos. Dėl to vi-taip s^idOmėjus šiuo “Drąu-sančios vyrų ir moterų krašto ’ n,dMonu dolerių sumažinti įkl ^riai»^ rado, kad tuo ^*, watt’as pasakoja, kad bolše-'sį turi budėti. ' |g°”-vajum, kontestininkų len

Vokietijos konstitucija reli- prganizacijos ima ruoštis po- Pagaliau reikalauja, s vU ji n i uojama. . vikai turi sugriuvusius finan-; Mandravickui tikrai galas pynėmis, kad tenka patirti,
i*.a„ __ • • , ,. k-»fT iia nrpv.idpntn.s Eiitn HM- Tad vvriftnsvhės nkstn.nc’o-1__ _ • , x , i ® * daugely vietų einama net la

žybų — kurie Kkontestininkai 
laimės pirmas dovanas. Lažy-

ginės laisvės apsaugų paveda piežiaus gimimo 
valstybei. • minėjimui.

NORĖTA IŠNUODINTI 
BRITŲ KAREIVIUS

SOVIETŲ SUTARTIS 
SU ESTIJA

sukaktuvių ka(^ P8’ Prezidentas, būtų au 
torizuotas patvarkyti visus va-

___ I lstvbinius biurus.
Prezidentas bara tuos visus

kongreso barius, kurie trukdo 
sųmatos subalansavimų.

LONDONAS, geg. 5. Iš MASKVA, geg. 6. —Sovie- 
Delhi, Indijos, praneša, kad tų Rusija vakar pasirašė ne-; įjž SAUSOJO ĮSTATYMO 
Kirkee (Indijoj) susektas sų- puolimo sutartį su Estijos re- ATŠAUKIMĄ
mokslas išnuodinti visų kariuo spublika.
menės įgulų. Indų pirklių pri- 
statvtuose kareiviams duonų
gaminti miltuose rasta įmaišy-,
ta nemaža kiekybė nuodų, pa-1 ATĖNAI, geg. 6. — Grai-1

PROVIDENCE, R. I., geg. 
GRAIKIJA GYVENA KRIZĮ i 5. — Valstybės delegatai į re-

1 spublikoYių partijos krašto su
važiavimų Chicagoj gavo įsa-

Tad vyriausybės pūstango-i įr deda pagtang^ kad su- artįnas SukauDes daua- ener 
mis išimtas prieš vy»k„w> rdvti visų ^rauliukražt, fi- W 8
“garantas.” Kada vyskupas BolSCTifali spauzdina
grįš, jis, bus suimtas.

gijos Staniulis griauna jo po
zicijų. Atlikęs tai, jis, Staniu

bomp dedama po $5 ir $10 dol. 
Well, vieni vis turės laimėti.' 
Dėt kurie?

naivėlio vrvabnn,! v™ orUoi i dupliknotų popierinių! Įjs, žada paskelbti kovų tam,
d. Mek^ik, N^TkLSL iruMilf- Inži»ierira tari dvi ru- ka8 bua “nekgt» Mandra- 
dę Meksiku. Nes katalikų per Alines banknotes. Abidvi turi v;cko žiūrėsime ar tain bus 
sekiojimai vykdomi. Katalikų' -• - nnTT - a vlcko- auresime’ ar buH-.

į vi nodę serijų ir numerius. Gilienė, pralenkus Petrams-! Kontestininkų stovį matysi 
j Duplikuoti pinigai yra be ver-j k^ nesustojo. Vakar vėl žy- te kitame puslapy.
| tes* - ! miai pasivarė pirmyn

teisės varžomos.

KATALIKŲ LABDARYBEI 
YRA SUNKŪS LAIKAI PAKVIESTAS ARBITRAS

Atro- Vajaus vedėjas

AVASHINGTON, geg. 5. — 
Didelis krašte nedarbas sukė-

RASTA NAUJA INDIJONŲ 
.... J • gimine

Pieno kompanijos reikalau- ________
ja, kad ūkininkai papigintų _. .. . . ROMA, geg. 5. — Aukstes

BAIGĖS KARAS ŠANG- 
HAJUJ~

ŠANCHAJUS, geg. 6.
gaminhĮ iš nuodingu* “du kijos valstybė gyvena didelį. kyIp, „„važiavime” dSrbti už!1/ •T*?’?’“ **' |Pie"«. «•" ir i“! . . •! Čia baigės japonų karas su
ntbura” žolės. Tuoj po to pm ekonominį krizį. Prieš DoraL„,i«^ ,tahkų labdarybei. Šelpimo fo-Jon<r Un|nialai Solimoes apaštališkai,. . -v? ™Prieš porų ^sausojo įstatymo atšaukimų, 
skelbtas įsakymas nuo indų savaičių krašto valiutai panai-, šis klausimas turi būt įdėtas 
pirklių nepirkti ne tik miltų, kintas aukso standardbs. Ta į į partijos platformų (progra- 
bet ir kitokio maisto. da vienam amerikoniškam1 do-; mų).

Sumoksiąs susektas, kada leriui buvo 77 drachmos. O šia i _________ -
sandėliuose rasta daug nudvč- ndien jau 143 drachmos.
susiu žiurkių. Kurioms teko( Svarbiausia graikų ekspor 
žnyptelti kiek miltų, tos ir kri- ta8 yra tabakas gis ekspor

BIURU KLAUSIMAS 
SENATE

ndai išsekę, o naujus fondus 
sudaryti nėra galimybės.

Šį svarbų klausimų svarstys 
katalikų labdarybių krašto ko
nferencija suvažiavime, kurs 
šiemet įvyks mieste Omaha, 
Neb., rugpiflčio mėn. pabai-

daug papigino. Kadangi jie 
nesutinka, kompanijos parsi- 
kviečia arbitrų King’ų iš Phi- 
ladelphijos. Šis kelis kartus' 
yra abi puses; sutaikęs.

TAUPYMO KLIUBAI

to.

ANGUIA MOKĖS KARO 
SKOLAS

tas visai nupuolęs. Neparduo
ta 50,000,000 kilogramų taba 
ko, nors kaina yra 70 nuošim
čių žemiau normalės kainos.

- Pačiam Atėnų mieste nega-
LONDONAS, geg. 6. — R- Hma u taltoB duonos. Ne-

do mmtsten, parlamentu. pr«: a per dvj 8aTailto
ne»ė, kad Angiija mokės karo duoti, pirk-
skolas Amenka, D.1.S Skolųi,. įr yartoU Va|
reikėjo mokėti ateinančio bir- .. . . ._* neturi ninigų.želio mėn. 15 d. Bet šis mokė-! p ________
j imas moratoriumu atidėtas.
Tad šiemet pirmų jį mokėjimų 
Anglija darys tik gruodžio 
mėn. 15 d.

PRANCŪZU  A SU JA
PONIJA

ŽENEVA, geg. 5. — Nusi-
__ '.ginklavimo suvažiavime Ang-TORNADO HAVANOJE ; J. jog ak,tovag vakar smerkė 
HAVANA, geg. 5. — Šį nardančiuosius laivus ir rei- 

Kubos miestų vakar ištiko tor- kalavo juos visai panaikinti, 
nado (viesulas). Daug namų Į Bet Prancūzija su Japonija 
neteko stogų. Daug medžių iš- griežtai stovi nž šių laivų rei- 
laužyta. , kalingumų.

goję.
Suvažiavimas

WASHINGTON, geg. 5.
Vakar Renate karštai disku-' 
suota valstybės biurų išlaiky- priemonę naujų fondų sukeli 
mo klausimas. Pažymėta, kad,rnn1, 
dauguma tų biurų yra nerei-į 
kalingi. Jie tik kraštui išlai
das didina. Būtų naudinga 
juos visai uždaryti.

turės < rasti

TURKIJA GINKLUOJĄS 
ORE

Chicagos miesto taryba pa
ragino bankus, kad jie sukur
tų taip vadinamus taupymo 
kliubus, kad žmonės gautų pro 
gos sutaupyti ateinantiems me 
tams reikalingus mokesčius.

MAŽAI KAS MOKA

prefektūrai (Brazilijoj) prik-!kinai’- H“!™*** P“lia“bl! 
laupančiuose plotuose misi jo- -8Utartis turi. ?""«» ’™rbiau- 
nieriai rado naujų iki žioliai slus sira'penius.
nežinomų Indijon, giminę. Ji sntartiaB. ki"V ^"“.1
gyvena palei Yavari upę rais-įmenė Palieka Šiandieninėse
tuose ir vadinasi “yauas.”'“av0 O iaP™>» Ne
savo kilme ji paeina nuo £|. j finomenė nutraukiama į tarp- 
nom, senovėje saulės garbin- laut’nę eritį ir Honwke* pa-
tojų inkų. Jų pratėviai kita
dos gyveno Peru krašte. Ta 
Čiau ten gyvenimas buvo nepa
kenčiamas, tad persikėlė į Bra 
zilijos raistus.

rkų. Japonų kariuomenės iš
traukimų iš apylinkių prižiū
ri tarptautinė komisija.

Apie taikos
nieko nesakoma

konferencija
■ ■ ii

BIJO JAPONŲ ELEKTRIFIKUOTI KAIMAI

LONDONAS, geg. 5. — Tn-
LEIT. MASSK^AS GRĮŽTA rkij°R vyriausybė ėmė gink-

LJ. VALSTYBES pootis ore. Ji tris daugiau per-inko 0fiB0 praneša, kad retas
________ |k» miltarinių lėktuvų. Į tai kas moka mokesčius už 1931)

WASHTNOTON, geg.-6. _1 Anglij. ima „,et„„. Bebanamiuis mokesčių, ™-.~ - -• • •■ -....... -v j w
Karo lair-yno departamentas į- P™* "a™ ^nemokėjimui laikas baigias •*«•-;J?""** 12-’|laidams nutiesti jau pastųty-
sakė leitenantui Massie’ui iS|,nn! P,raJa- j pančio birželio mėn. 1 d. Taip 000 gy'vnto.i,. stulpai.
Hawaii salų grįžti į San Frs-'Į * j nustatė legislatflra. , j Filipinų vyriausybė reiškia, j
neiseo. Massie‘ as apkaltintas 
žmogžudystėje, bet gubernato
rius jį paleido.

SKAITYKIS IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

UŽ DIDESNĮ LAIVYNĄ

Iš Cook’o apskrities iždinir MANILA, geg. 6. — Davao 
įlankos pakraščiais, Filipinų 
salose, yra japonų kolonija, 
susikūrusi prieš 20 metų ir

baimės, kad tie japonai yra
AVASHINGTON, geg. 5. —i SUGAVO PLĖŠIKĄ | pavojingi politiniu atžvilgiu 

Senatorius Hale’as iš Maine j Policija po gero galo viji- Nes, prireikus, Japonija gali 
valstybės reikalauja didinti t mosi miesto gatvėmis sugavo
karo laivynų. Nes kraštų vi-1 vieno teatro plėšikų, W. Stell i - 

sai netikėtai gali karas ištikti, ng’ų, 28 m. amž.

jiems pristatyti ginklų. O tie 
japonai yra karingi, įsigyve
nę ir įsigalėję.

Raguva, Panevėžio aps. Mie 
stely statoma elektros stotis. 
Jos teikiama energija pasi 
naudos ir artimesnieji kaimai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ga- 
li Imt liHniįv. gri;iiistinių ; kiek 
šilčiau.
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Ū Metų — *3.66, Trims Mėnesiams — $1.00, Vienam 
Ukeslul — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me- 
* > *4.00. Kopija .OSo.

, Bendradarbiams ir korespondentams raštų neprų- 
■a, Ja* neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam 
Bbi pašto ženklų.
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vai. po piet
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DIENOS KLAUSIMAI

nominę padėtį. Kai vienas susirinkimo daly
vių, ūkininkas Šimkus, atrėmė jo paskleistus 
prasimanymus ir pasakė Landwirtschaftspar- 
tijai daug nemalonios teisybės, iš jo buvo 
pareikalauta kalbų nutraukti. Šimkus nepa
klausė ir kalbėjo toliau, už kų sukurstytų 
Dresslerid Šalininkų buvo žiauriai sumuštas. 
Šimkus vokietininkams teroristams kelia by
lų.”.

Jei vokietininkai iš tikrųjų ir bus laimė
ję rinkimus Klaipėdos krašte, jie bus laimė
ję melagystėmis, apgavystėmis ir, pagaliau, 
ufuštynėinis. Tas neduoda jiems kredito ir, 
mumis rodos, nė kiek nępalengvins Klaipėdos 
byloje llaagoj. Gaila, kad: Lietuvos spaudos 
agentūra ir pasiuntinybės nesirūpina užbėgti 
vokietininkų propagandai už akių ir nė kiek 
neinformuoja užsienių spaudų apie tikrų būtį 

' Klaipėdos krašte. Tylėti šiame atsitikime rei
škia sutikti su skleidžiamomis vokiečių me
lagystėmis.

APŽVALGA
redaktorių bkdos

“Saulė” įdėjo rašinį, už
vardintų “Kų galima pasaky-

Soeialistų dienraštis “N-
” pasakė:
Bet bešališkai žiūrint, ne

atrodo, kad čia būtų pamato 
karščiuotis. Kas Čia nuosta
baus, kad veikiama prieš val
džių slaptai f Jeigu ji nebūtų 1; 
panaikinusi piliečiams laisvės,

nos
<«

ti apie visus . Anot sios ga- jįe veditų atvirai, ir laik-
viatna ‘‘lrnžnne ruzialzfr.T.io**. y,. . . ,.

raščių leisti jiems nereikėtųzietos “kožnas redaktęris 
“Stebisi, dėl ko būna teip

menkai apmokamas isz savo 
sunku darba. Jam nuduoda,

užsieniuose. Tautininkai kal
tina klerikalus dviveidžiavi- 
mu, o jie patys yra pirmos rū-

KLAIPĖDOS RINKIMŲ PASEKMES
PASTABĖLES

V. M. Stulpinas

PROHIBICIJA IR NEDARBAS
(Tęsinys) kad, įvedant prohibicijų, Ka

Kita priežastis, skatinti pa-?a^^ Bažnyčia argumentu 
naikinti prohibicijų, tai nepa- '^atė tai, kad Krikščionybė*
prastas jaunimo pamėgimas 
svaigiųjų gėrimų. Kur pirma 
prieš prohibicijos įvedimų jau 
nos mergaitės laikė dideliu 
morališku nupuolimu net jei • i

įsteigėjas visai nebuvo prie
šingas svaigiems gėrimams su 
saiku: Jis Galilėjaus Kanoje 
per puotų pritrūkus vyno, 
Pats liepė pripildyti keletu

Klaipėdos krašto Seimelio atstovų rinki- 
įvyko. Kaip praneša “ Chicagos "Tribū

no” korespondentai, rinkimus laimėjo vokie
tį. Lietuviai mažiau balsų gavo, negu 1939 
dėtų rinkimuose.
t Šios žinios, matyti, paduodamos iš vokiš
kų šaltinių vokiškos propagandos sumetimais, 
les apie tai sprendžiame ne iš paduotų ži
lių apie vokiečių laimėjimų rinkimuose, bet 
Įlfcųv pas tabu, kokios daromos tas žinias pa
dedant. Nesuskubta visų balsų suskaičiuoti, 
kur galutinai rinkimų daviniai nežinomi, o 
Mfianlio spauda jau informuojama apie ne
įprastus vokiečių “laimėjimus” ir daromos 
erotiškos išvados.

• Kokiu tikslu vokiečiai tųi daro ? Jie sten- 
[įasi sudalyti sau palankių užsienių opinijų, 
ipkaltinti Lietuvų, būk ji ir konvencijų laužo 
rrinkimuose nesilaiko teisėtumo. Jiems rei- 
ia Lietuvų dar labiau apkaltinti prieš Klai
pėdos bylos svarstymų Tarptautiniame Haa-
>ee teisme. Vadinasi, vokiečiai rengiasi.

-
Tribun’o žinių apie rinkimus mes dar 

leimame kaip tikrų pinigų. Mes netikim, kad 
grupių sųrašas būtų mažiau balsų

fe

Tiegų 1939metų rin se.
i Lauksime žinių iš oficialių šaltinių.

Šia proga ne pro šalį bus priminti, kad 
pokietininkai, rinkimų agitacijų vesdami, nau- 
toųa negražias ir neleistinas priemones. Vie- 
ta, jie turėjo ne tik moralinę, bet ir medžia
is Berlyno paramų, o antra, neturėdami 
ffgumentų, vokiškų kumštį agitacijos metu 
darbų paleido. Jie leido atsišaukimus į savo 

įtikimuosius ir mokė sprogdinti lietuvių su- 
drb&žmns.

“L. A.” nurodomas toks atsitikimas iš 
linkimų kampanijos:

“Šiomis dienomis Landwirtsscbaftspar- 
fci vadas, vos Dressler, Piktupėnuose organi- 
lavo susirinkimų, kuriame kalbėdamas sten- 
{ėsi sukelti klausytojų tarpe nepasitikėjimo 
ryriausybės norams palengvinti krašto eko-

BE MAMYTES
Gatvėj vis dar toks pat oras. Tas pats 

neaiškus triukšmas. Ir vis sni-
». Vėjas neboja laiko. Snaigės neieško 
>. Miestas nežino poilsio. Tik greičiau,

; -plačiau, tik daugiau!, '

Iš senos gatvės kyla seni laiptai. Lai- 
ki akmeniniai, nutrinti, keleivių nuspar- 

diena iš dienos neturintieji poilsio.
Laiptai šalti ir bejausmiai, kaip ir šiuolai- 
Kktiai žmonės, prie kurių prisiglaudę du 
lelaimingi mažyčiai: Jonukas ir Onytė.

Maža, nuo šalčio pamėlynavusi Jonu- 
rankutė maldaujančiai tiesiasi į sku- 
Biug praeivius ir nenorom krinta at-

Jie dar nieko negavo. Perleido dau-į
100 žmonių ir nė vienas iš jų nesu- 
ties nelaimingaisiais pasiteirauti; ko

<Bori, ko jie čia laukia — sušalę, pa- 
tavę, taip prašiai apsidarę? Ne! Ėjo

^praėjo ir atgal neatsigrįžo!.. « 
L,;X> laiptai kaukši. Laiptai čeža. Akme-

ti į saliūnų išgerti alaus stik- vandens ir jį pavertė vy
lų, tai\dabar visos vadinamos :1U‘ protestonų ku-
mergaitės “up to date” labai buvo tiek užsidegę
didžiuojasi, kad praėjusį šeš- blaivybės karščiu, kad net ir 

' tadięnį ar sekmadienį jos tu- ’ Krikščionybės Įsteigėjo tole- 
pntaręs lrėjo progų pasigerti, turėjo Į rantišk4 pavyzdį paniekino, 

“good time”. O apie jaunus Ir manė’ kad > žmogaus pri-

jog mėsininku o laikrasztis 1&ies dviveidžia. Juk panažios
deszra, kuria gali pripildyti' konspiracijos keliu jie
bile kuom. Siunczia tankei vai įsibrioVė į valdžių, kurioje jie 

ir dabar tebesėdi”. 
“Darbininkas”,

“Draugo” pareikštai nuomo
nei, teisingai pastebi:

“Kovoti su kunigais ir mo
terimis — iki šioliai buvo bol
ševikų specijalybė. Argi tau
tininkų vyriausybė būtų jau 
paveržusi tų nevyriškų mono
polį? Tokiais darbais papras-

kiną “ant kornerio” idant at- 
neųztu jam “atramjento.” Nak 
timis ne miega ir rūpinasi isz 
kur ryto gaus materijolo ant 
pripildymo laikraszczio. Vi
siems turi intikti ir kožna at
sitikima apraszyt, bet kada 
reiketu redaktori ulžpraszyti

“V bė” rašo- "Konstitucija apeiti ir na- ir * pavi<wt’ “ “Pie tainie 
V-be rašo. Konstitucija apeiti ir pa kos nepamislina Redaktorei

neigti tebando tik socialistai. Jie įstatymus i . , . . - ,, j nnrszta vargingai, o uzmokes-tik tol gerbia, kol juos gali savo skymams 
panaudoti. Kada įstatymai kliudo jų siekiams, 
jie juos paniekina.” Čia tikra teisybė pasa
kyta. Tik, deja, šie teisingi žodžiai labai ge
rai galima pritaikinti vienybininkams-fažis- 
tams, kurie aklai garbina valstybių konsti
tucijų laužytojus. Vadinasi, puodas užsimanė 
katilų vanoti.

Spauda paskelbė, kad Lietuva įsigijo du 
prekybinius garlaivius. Maloni žinia. Tuo tar
pu tuos laivus kontroliuos anglai, nes jie turi 
51 nuoš. šėrų. Lietuva turi 49 nuoš. Laivus 
valdys anglai. Baisu, kad su tais laivais ne

ti už savo darba aplaiko dan
guje arba būna pasodyti ant 
garbes vietos “žemai.” Re
daktorei kaipo kunigai, būna 
aploti ant kožno (žingsnio per 
geriausius, prįetelius. ’ ’

Čia beveik viskas teisingai 
pasakyta. Tik pamiršta pridė
ti: “paszinavoti skaitytojai, *
būkit milasierni ant mizerio- 
kų radzibatorių ir nepamirš
kit užprašyti ant supraipar- 
čių.”/

Juokai juokais, bet tai yra

vaikinus tai nėra ko ir kal- 
! bėti. Tie išmoko iš savo tėvų 
ir motinėlių “maukti niunšai- 
nų” kaip seniai, žodžiu, jau 
nekalbant apie senius, ku
riuos jau yra sunku bepatai- 
syti, mūsų jaunimas, lyg dar

tai pasižymi tik isteringi fa-; ir nesubrendęs, jau mirksta 
natikai ię bailiai, o, rodos, tau nuoduose, nes, negaudami ge-
tiriinkai tai juk vyrai, inteli
gentai, tautos meilės specialis
tai... Taip, ant popierio ir tau
tininkai gražūs, bet gyvenime

ro alaus arba vyno, geria pati 
prasčiausių “munšainų*” ko
kį kas bet kaip pasidaro. To
kiomis aplinkybėmis augautis 

tai jie gan panašūs į rusų į jaunimas, negali lemti šviesių 
feldfebelį (puskarininkų), ku- tautos ateitį.
rs niekam nematant engia ei
linį kareivį ir liepia jam ty
lėti. Toks sutvėrimėlis kuo 
labiausiai bijosi viešumos ir 
uždeda griežtų cenzūrų savo 
kankinamajam pavaldiniui.

“Panašiai elgiasi tautinin
kų vyriausybė. Kumštis irce-

Ir dėl to visi įžymiausi J. 
V. sociologai, visuomeninin
kai ir universitetų profesoriai 
pradėjo griežtų kovų prieš tų 
baisių būtį, į kurių visų kraš
tų atvedė priverčiamosios pro 
hibicijos įstatymas. 'Nereikia 
užmiršti, kad tų prohibicijos

girntį valstybės įstatymų ke
liu pakeis. Bet dabar visi ma
tome, kad jie visi baisiai kly
do ir apsivylė.

Nors, kaip matome, viešoji 
opinija pradėjo smarkiai nu
sistatyti prieš prohibicijų, bet 
sausieji fanatikai vis dar sa
vo užsispyrime nenusileidžia. 
Štai, kad ir Illinois’o valsty
bės visi piliečiai 1930 m. nu
balsavo, kad būtų panaikin
tas vadinamas Illinois’o vai s 
tybės “Seach and Seisure A 
et”, ir taip pat buvo nubal
savusi Illinois’o legislatūra ir 
senatas. Bei respublikonų par 
tijos išrinktasis gubernatorius 
Louis Enimerson’as vetavo tų 
panaikinimo įstatymų.

Jau kaip iš šio prohibicijos 
apibūdinimo matėme, per visų 
dabartinio nedarbo laikotarpi

atsitiktų taip, kaip su “Prezidentu Sųietona”
kad atsitiko. Būtų bloga. Prekybiniai laivai j faktas, kad lietuvių spaudos ( ______,___ ~____
Lietuvai reikalingi. Klaipėdos uostas prašy-1 darbininkai nėra tinkamai į- nzflra — tai du jų valdžios įstatymų pagamino protesto-1 v*sarn kraštui
- *• » -nocoL-ir t_i_ i_v_i _«i—2 1 ... .. , atnešė ta visų keikiama pro-te jų prašosi.

“V-bės” redaktoriai pradėjo dėti viso
kias šlykštynes į savo laikraštį. Jie eina prieš 
tikėjimų ir tautos^dorovę. Ir dar tie ponai 
drįsta vadinti save “sųmoninkais tautinin- 
kais.” Jų nusistatymu — išsižadėk religijos, 
šmeižk kunigus,’ nesilaikyk jokių dorovingu
mo dėsnių, ot ir būsi tautininkas. Juk ir so
cialistai su komunistais tokių pat dėsnių lai
kosi — argi ir jie yra tautininkai?

vertinami. Tų galima pasaky- ramsčiai. Jais labai sėkmįngaj 
ti ne tik apie Amerikos, bet Į operuoja. Tik, deja tautinin

kų naudf. nevisnomet supuola 
su krašto nauda. Rodos, kaip

ir apie Lietuvos laikraštiniu 
kus. z j

dou. ktoh>v asmtv

nų kunigai, susibūrę į tų va-
dinamųjį saliūnų priešininkų!^ lcl,^a'
sąjungų. Joje žymiausių vietų! 
užima jų vyskupas Cannou’- 

tik priešingai, jų oportuniz- ■ kuris, užmiršęs Kristaus 
mokslo tolerancijų ir asmens

Prezidentų iiiagųiacijos negauna tiek pu- . 
blikacijog spaudoje, kiek gavo į kalėjimų iš
vežamas Al. Capone, gangsterių vadas ir pate 
didžiausias įstatymų laužytojas. Spėjama, kad 
dabar kandidatų Caponės vietų yra nerfia-

Reikia pasakyti, kad dau
gumas Amerikos lietuvių lai
kraščių neįtikėjo tautininkų 
skelbimui, būk kun. Rankelė 
ir kiti darę sąmokslų nuvers
ti Lietuvos vyriausybę.

“Garsas” apie tai rašo:
“Kad prie esamų aplanky

mas trukdo krašto pažangų. 
Tautininkų cenzūra.neduoda 
žmonėms progos pataisyti da-

Tačiau nereikia nusiminti. 
Pažangiųjų arba, kitaip sa
kant, laisvės mylėtojų kon- 
gresmanų ir senatorių šalini n-

romųjų klaidų ir pilnai išvys-1 vės priešu.
tyti tautos energijų. Cenzūra 
uždaro tautos veikimų į siau
bų ir tamsų vienos srovės ra
gų ir įtraukia kraštų į snau- 
dulingų apatijų. Prie to, Lie

bių Lietuvoj lengva patekti 
į policijos rankas, tas teisy-į valstybėlė, sukaustyta

žian, negu į krašto prezidento.- Tai vis. ne-'bė. Diktatorėliai paprastai ir'rėžimo palaikais.”
_ 1—— -Z __ XnXX.1L-, -a lrn r4 Aišlnt fsavo šešėlių prisibijo, bet kad 

kunigai rengtų rėvoliucijų, tai 
Šiomis dienomis paskelbta, kad misijų- daugiau ,negu juokinga. Jie

vykusio prohibicijos įstatymo pasekmės.

se darbuojasi 11,621 katalikų kunigas.

Indijoj yra 2,987,267 katalikai.

niniai laiptai kilnoja gyvus žmones!

greičiausia areštuoti už stro-

laisvę tapo aršiausiu prohibi- Jskaičius jau didėja. T ik- 
cijos šalininku ir asmens lais-'ras sausWi ir slapiųjų patik-

čia reikia nepamiršti, kad 
J. Valstybių Katalikų Bažny
čios ierarhija, įvedant 13 jį

rinimas įvyko kovo 14 d., 19 
32 m., kada buvo balsuojamas 
vadinamasis bilius, Beck Lin- 
thicum, rezoliucija dėl vai s

priedų, pasisakė prieš tų įsta-i^Nų teisių į prohibieijos a 
tymų. Ir dėl to šiandie J. V. > niendme«tų pirmų kartų nuo

tuva įgyja nepergeriausių šio- Katalikų ^Bažnyčios galvoms Pr°bibicijos įvedimo. Šiame 
vę užsieny, kaipo atsilikusi nereikią rausti nei aiškintis! Alsavime sausieji laimėjo 227 

dėl pasibaisėtinų pasekmių,! prieš slapiųjų 187 bal-rusų

Aišku. Tautininkams sava 
partija ir asmens interesai rū
pi, o ne tautos ir valstybės 
gerovė. Jie pradeda vesti kra

pų gynimų katalikų akcijos ’štų tais keliais, kuriais caras 
laisvės ir teisių”: j Rusiją vedė ir privedė prie

.....i. ---------- u I ■ ---------------

Eina drūtas ponas, apžiojęs storų ei- ! Iri. Juk čia nieko naujb! Ar čia naujiena
garųi Nerūpestingai mosekuoja lazda ir 
pažvelgęs į gailiai styrinčių vaikų gniuš- 
telę, šaltai nusisuka į kitų pusę.

Eina išsidabinus ponia, rankoj rau
donu šilko kaspinu perrištų šuniukų ves
damos ir šiurkščiai suraukia nosį, maty-. 
dama vėjo plasnojautas nešvarias jų dra
bužėlių skiautes.

Eina skrybėliuotas vyras su akiniais 
ant nosies ir šypsodamas kų sau pano
sėje niūniuoja...

Eina kitas ir garsiai su antru juo
kauja...

Eina pagyvenęs šventikas ir tas ties 
vaikais išsitraukia , baltų skepetaitę, ir ga
rsiai valos nosį...

Eina linksmi studentai. Eina tarnau
tojai. Eina užsigalvoję pramoninkai. Eina 
šiurkštūs darbininkai... Ir vyrai, ir mo
terys. Ir retas kuris nuoširdžiai į vaikus 
pasižiūri, Gal patys savo vaikus tik pri
siminę, kai kurie pusiau atsidūsta. Dau- 

' ginu eina ir praeina. Ir atgal neatsigriž- 
ta...

kokias prohibicija atnešė. Yra 
labai gerai atmintinas faktas,

sus. Ir tiktai reikėjo 21 bal
so, kad “sumuštų” sausuo
sius.

(Bus daugiau)bolševizmo. Tautininkų palai
koma diktatūra negali džiaug
tis nė vienas doras, savo kra- į SKAITYKITE IR PLATIN
štų mylįs lietuvis. KITĘ “DRAITOA”

Taip viskas paprasta, viskas natūra joms nešalta, kad taip linksmai žaidžia?

matyti žiemų gatvėj įvairių elgetų, nu
driskusių vaikų, basom kojom vargdie-, 
nių?! Tai kas čia kaih galvon? Ar eisi 
klaust, kas kų veikia? Visiems savieji rū
pesčiai! Dar krizio metu... ,

— Jpnuk, man šalta, sako Onytė, vi
su kūneliu, kaip epušė, drebėdama ir daž
nai dantukais kalendama.

~ Eikš arčiau, prisiglausk prie ma
nęs ir kojas pasėsk po savim, — rūpes
tingai moko geras berniukas sesytę, o 
pats visas, taip pat sayęs nebejaučia.

Onytė klauso, spaudžiasi kiek gali 
prie broliuko, bet negi silpnam kūdikiui’ 
įveikti žiemos šaltį!

Praeina dar daug žmonių. Vėjas ke
dena jų pašiurpusias galvytes ir sidabro 
snieguolės ant jų tik krinta ir krinta... '

— Jonuk, žiūrėk, kaip gražiai snoi- 
gytės žaidžia, — staiga nepaprastai gy
vai sako Onytė,.linksmai žiūrėdama į kri 
ntančias snieguoles. Jųnukas pakelia gal-
v4« . į

—- Jo«uk, jos tur būt valgyt nenori,

kiek nusiminusi, vėl paklausė Onytė
— Taip, Onyt, jos nenori... — atsako 

Jonukas, bet jo gerklytę kažkas gniaužia 
ir jis negali daugiau nieko sakyti.

Jiems akyse vaidenasi visokie keisti 
žiburėliai ir nesuprantama šilima tingiai 
juos apsiaučia. Išpalengvo pakelia aukš
tyn galveles ir prigesusiom akutėm stebi 
vikrų snaigių šokį. Ir jiems rodos, kad 
jie dabar šiltam, gražiam kambary, dide
liam būry tokių pat mažų vaikų, apsėdę 
už didelio stalo, apdėto visokiais skanu
mynais... Ne! Greit vaizdas pasikeičia. 
Ir kas jiems dabar tie skanumynai?! Jie 
jau sotūs jų nebenori... Jie tik meiliai 
šypsosi, žiūrėdami į viens kitų ir linksmi 
tik Šota, tik žaidžia, kaip vasaros dru
geliai... O čia dar aplink juos sknudo, tik 
sukas gražios gniegulytės ir meiliai bu
čiuoja jiems lūpas, aki.% skruostus... Ir 
jie jaučiasi begalo laimingi, laimingi!..

O žmonės tik eina ir eina laiptais tai 
aukštyn tai žemys...

Staiga Jonukas trūktelėjo, gaivų ir 
sniegulėm užlipdytom akim, lyg regi savo

sugrubusio j rankoj įspaustų didelį, didelį 
pinigų. Tur būt, tai kokia gailestinga mo
teriškė jam jį bus nematant padovanojus! 
Jis nežino to pinigo vertės, bet jis jau
čio, kad už jį jam su sesute dūos pakan
kamai duonos. Keistas jausmas apninka 
jį ir vos galėdamas, pasikelia nuo prira
kinusių jį laiptų, ir nieko tyliai tupinčiai 
sesytei nesakydamas, svirduliuodamas bė
ga ieškoti brangios svajonės — duonos, 
duonos!

Gatvė pilna neramumo. Gatvė ver
čiasi, verda vežimais, autobusais, taksi, 

•motociklais... Gatvėj grūdžias pasiutusi 
kamšatis!

Jonukas mato kitoj pusėj gatvės švie
siai viliojančius kepyklos langus. Ir jie 
jam rodosi taip arti, taip arti!.. Jis no
rėtų vienu šuoliu ten atsirasti. Jis taikosi 
gatvę perbėgti...

Ausyse spiegia, žvanga klaikūs maši
nų ir skambalų garsai. Prieš akis į vienų 
ir kitų pusę šaudo raudonos, žalios ugne
lės, dūzgiančios mašinos. Be perstogio, 
be galo — visa gatvė.

(Daugiau dus) ,



Kontestininky stovis
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 P. Pahijonaitis, 2320, W. 23

Avė., Cicero, III........... 518,500 PI., Chicago, III........... 133,200
V. Stancikas, 1706 VV. 47 A. Žolvnienė, 6709 Archer 

St., Cliicago, III.......... 516,600 Avė., Chicago, 111. ... 119.950
A. J. Janušauskas, 1301 S. A. Dudėnas, 6807 So. Camp- 

50th Ct., Cicero, III. ..513,050 helf St., Chicago, 10. 115,000
A. Stuiginskas, 1628 K. 5<» Sutkus 1007 Eiglit st..Wnu 

Avė., Cicero, III.......... 513,010 kegan. III........................... 103.300'
P. Varakulis. 724 VVest 18 A. Condratas, 1706 E. Ma-

St., Chicago, III........... 512,600 yomensing avė. Pliila. Pa
F. Gubysta, 4355 S. Mozart ..................

St., Chicago, III .... 511,050 Gaižauskas. 148 E. lOTth
V. R. Mandravlckas. 815-45 Roseland, III................... 78,625

St., Kenosha, Wis. .. 417,800 Bugentnviein®. 1616 N. Lin-

teresus, kad tik išsaugotu val
dančiąją kliką. Taigi išvadoj, 
Denikinas nepatar ia padėti ja
ponams, neg' tiek bolševikų 
tiek ir japonų interesai rusa
ms emigrantams esą svetimi.

U2 KA?..

Didžiųjų Lietuvos kaimynų į 
interesams susikirtus, 1914 me 
tais Lietuvos žemė virto kovų 
arena. 1918—19 metų vis tebe- 

R n dundėi° P° kraštą svetimųjų 
'Ti'i ’ , 1 įsibrovėlių kanopos. Negana 

to, nelaiminga tauta žiaurios 
jėgos verčiama privalėjo ati
duoti Didžiojo karo slibinui

S. Staniulis. 6B51 ?!. eolu St. Cliieaso, TU. I stipriausius savo žemės sūnuii!
Avė., Chicago, III. .. 405,930. Vaicekauskas. 4242 S. Ma-‘

plewood avė., Chicago. Tll.M. Varkalienė, 6315 So. Lin 
coln Av. Chicago, Jll. 354,320

Ag. Gilienė 3131 Emerald j M. Povaitienė, 700 S. 9 st 
JVve., Chicago, III. .. 347,290 Herrin, III....................... 30,050

Ar daug jų sugrįžo į gimtą
jį kraštą? Kiek jų žuvo įvai-

P. Petrauskas, 14 Johnson Bacevičius. 1850 Wabansia

44,400 riuose frontuose, mirė nuo žai

zdų, “dingo be žinios?” Nie
ks tiksliai nesuskaitvs, kaip

st., Binghainton, N. Y.
....................  342,490

Grybas, 2244 W. Adams 
St., Chicago, III......... 322,820

J. Aukškalnis, 1354 Harri- 
son St., Gary, Ind. .. 249,810

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

O Kazlauskiene, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 187,350

Rėkus, 1850 Wabansia avė., 
Chicago, III. ............  173,410

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

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
Melrose Park, III. .. 142,400

nieks ir niekuomet nesuskai-
Ave. Chicago, i Tll. ... 26.700 tvs Lietuvos motinų ašarų, ne-

J. Vaičaitis, 424 Dean St.. 
Scranton, Pa................ 25,850

A. Paukštis, ?225 S. Oakley

apims, nesupras viso jų did
žiojo sielvarto.
, Tačiau, kai kurie dokumen-

Ave., Chicago, III......... 21,000 į duoda progos pakalbėti a-
lp. Taruška, 2334 S. Oakley i PjeJietuvius karius, žuvusius

Avė., Chicago, III. .. 20,650 
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

ford, UI........................ 5,800
A. Langmanas, 4521 S. Wa-

shtenavv Avė. Chicago,
17,700

didžiojo karo sūkury. Senos,

Šv. Baltramiejaus parapijos choras, Waukegan, III., kuris rengiasi gražiam koncertui. Kon
certas įvyks motinų dieną, gegužės mėn. 8 d.-, 6:30 valandų vakare draugijų salėj. Choristų 
viduryje,,sėdi darbštusis vargonininkas Žilius, buvusis klebonas kun. J. Kloris ir kun. Sitavičius. 
Dabar Šv. Baltramiejaus par apijos klebonu yra kun. Juozapas Čužauskas.

laiko įtakoj pageltusios pap-ičiais mus smaugė. Taip pat > lando,

Varaitis, Luzerne,, Pa. 1,000 i tiek šviesos:

kės, kuriose vokiečių įstaigos, 
savo laiku, pranešė apie lietu
vius — rusų armijos belais
vius, mirusius Vokietijos ne- 
laisvių stovyklose, įlieja šiek

ne už Vokiečius, per ketverius ku Rosiju”, o mes nežinojom
rusai — “za M aitus- “globėjais” — žinojom savo lauti, kad kiekvienas veam

šventųjį tikslų.
okupacijos metus sistematin- 
gai čiulpusius mūsų syvus: iš-

už kų. Mes brutalios jėgos bu
vome verčiami padėti ir vie- ĮVEDE SKAMBALUS

J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 
E. St. Louiš, III..........l,0(Xl

Įvairūs Straipsniai.
DENIKINAS APIE TOLI

MŲJŲ RYTŲ KON
FLIKTĄ

Rusijos baltieji emigrantai 
labai sujudo dėl Tolimųjų Ry-

vežusius visų turtų, visus mai-. niems, ir antriems. Ir tik nuo 
sto išteklius. Vokiečiai žinojo,i 1918 metų pradėję kariauti su Eržvilkas. Čia policija dide

turėtų skambalų ir lenteH 
parašu. Kų tik sučiumpfl 
šitų “priedų”, tuoj si|a 

protokolų ir administrat 
būdu baudžia net po 15kad jie kariauja dėl “Vater- vienais ir su antrais krašto1 Du griežtumu pradėjo reika— “Altdam’o lazarete mirė 

— 200 lietuvių, Dancigo — 
150, Doeberie’o — 50, Dulme- 
n’o 75, Erlangen’o — 60, Fra- 
nkfurt’o — 150... ir t.t. Iš viso 
ghlima priskaityti apie 8-9,000 
žmonių. Nereikia pamiršti dar 
Austrijos ir Turkijos ligoni
nių, kur, kad badu ir nemir-

DRAUGO” EKSKURSIJA
pakenkė politikų 
mams.

Mandžiūrijos okupacija su- davo, tačiau buvo žymiai pra-

išskaičiavi-

darė pavojų ir Rusijos Toli
miesiems Rytams.

Kokių pozitoijų užims Japo-
tų įvykių. Neseniai padarė'nija Rusijos atžvilgiu? klau
pi atų pranešimų emigrantų de
mokratiškosios dalies vadas 
Miliukovas. Jis pasisakė prieš 
emigrantų kišimusi į konflik
tų ir pasmerkė tuos, kurie no
rėti) tremti japonų intervenci
jų į Sov. Rusijų, nes jo ma
nymu tai neišeitų Rusijos nau 
d ai. Dabar prabilo dvylika 
metų tylėjęs huv. savanorių 
armijos vadas generolas Be
rakinąs.

Pradžioj savo pranešimo De 
nikinas pareiškė, kad rusų ka- 
Tiai emigrantai negali daly
vauti eilėse tų, kurie stengia
si skaldyti Rusijos žemes. Pa
skui jis išrodinėjo, kad Japo
nijos gyvybės ar mirties klau
simas yra įsitvirtinti kontine
nte. Tokia esanti jos visa už
sienių politika nuo 1905 m., 
nuo to momento, kai jf užėmė

šia Denikinas. Ar ji pasistengs 
užtikrinti Sov. Rusijos neutra
litetų, ar eis į atvirų karų?

Denikinas pažymi, kad nuo 
japonų—rusų karo santykiai 
tarp Rusijos ir Japonijos nė 
kiek nepagerėjo, o priešingai, 
1910 metai buvę toki, kurie 
grėsė nauju karu tarp tų dvie
jų valstybių. 1920 m. japonui 
buvo okupavę visų Prieamūrio

stesnė priežiūra, nei Vokieti
joj. Tose valstybėse, tenka 
manyti, taip pat mirė ne ma
žiau, kaip 10—12,000 lietuvių. 
Vadinasi, išeitų, kad vien tik 
šiose trijoee valstybėse žuvo 
apie 20,000 lietuvių.

Įdomu, taip pat, panagri
nėti Rusija, po kurios vėliava 
mums teko kariauti. Kiek žu
vo lietūvių karių pačiam karo 
lauke? Labai miglota, nepilna 
ir mažai patikima statistika 
sako, kad lietuvių procentua- 
liaū, esu žuvę, kartu paėmus

kraštų ir Šiaurės Sachalinu. h įvairiose ligoninėse, miru-
Joffe buvo pasiūlęs parduoti 
japonams Sachalinu už mili
jardų jenų. Japonai tedavė tik 
150 milijonų, ir pardavimas 
neįvyko. Dėl savo to meto vi
daus sunkumų Japonija turė
jo apleisti okupuotas sritis.

sius nuo žaizdų, apie 30,000! 
Tačiau, nereikia dar pamir

šti Rusijos naminio karo, re
voliucijų, kur lietuviai, taip 
pat, prieš savo norų buvo pri
versti dalyvauti. O kur dar 
tremtiniai, kur civiliai belais-

Dabar, Denikino nuomone, pa- j viai internuoti okupacijos me- 
dėtis esanti pasikeitusi, nes tu Vokietijoj. Apie šiuos jokia
sovietų raudonoji armija ne
gali pasipriešinti japonams

Korėjų. Jau 1930 m. Japonija Tolim. Rytuose. Japonai tai

KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO ■ MAY 28 DIENĄ
Šių ekskursijų iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A Pel- 

džius palydės į New Yorkų iki laivo, o toliau per jūrę ekskursijai vadovaus J. Sli-

buvo įdėjusi į Kiniją 2 ir pu
sę milijardo jenų. Į Kiniją ė- 
jo 46 proc. japonų eksporto. 
1931 m. rugsėjo mėnesio tas 
taikus ūkiškas Kinijos ir Ja
ponijos bendradarbiavimas pa
sibaigė. Tada Japonija įsiver
žė į Šiaurinę Mandžiūrijų, iš 
kurios Japonija daugiau ne
beišeis. Tiesa, Japonijos vy
riausybė perdaug neįkainavo 
Kinijos “bandų”, kurios pa
sirodė esančios pajėgios ne 
tik plėšimams, bet ir sistemin
gam karui.

' Japonija dėjo pastangų gan 
ti legalių mandatų Kinijai nu
raminti, tačiau neatsargūs jos 
atstovai perdaug anksti pra
dėjo kariškus veiksmus ir kiek

gerai žino, ir su savo puikiai 
sutvarkytu transportu ir sa
vo galinga armija jie gali pa
daryti užpuolimų trimis kryp
timis: Čitos, Blogovieščensko 
ir Vladivostoko. Niekam nė- 
santi paslaptis, kad bolševikai 
dabar sutraukė visas savo ka
ro jėgas prie Čitos, palikdami 
prie Blogovieščensko tik. ne
gausingus kariuomenės būrius, 
o Prieamūrio krašte tėsų likę 
tik G. P. U. būriai.

Taigi japonai labai lengvai 
gali užimti tų turtingiausių

Prieamūrio kraštų.
Denikinas netiki, kad bolše

vikai gintų nuo priešų Rusijos 
sienas, bet priešingai, bolševi
kai parduos visus Rusijos in-

statistika nekalba ir įstaigos 
Rusijos, Vokietijos nutyli.

Manoma, kad iš viso didžia
jam kare žuvo 50—60,000.

Čia nenorom prašosi klau
simas — už kų? Negi už inte
resus Rusijos, kuri šimtnū'-

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

JONAS ŠLITKRIH- j

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia4desa į vieną pusę # 75.50 
Į abi pusi.....................................#125.50
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ------ užsisakyk

vietų dabar.
Tš New Yorko išplauks SCANDINAVTAN—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, pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus, Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trnnka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTORA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

*



FKHJAN, DLL.

fkite, Amerikos lietu
si d < ■ -1. t s i gralžiame W a- 
10 miestely. Gėlės pra
tylėti, paukšteliai eiul- 
I ir Šv. Baltramiejaus 
garsus choras su Ke- 
ehorų pagalba rengia 

škų koncertu, kokio 
18 dar nebuvo.

jertas įvyks Motinų 
gegužės 8 d. 8:30 vai.
. Tas koncertas rengia- 
į. dieni), ypatingai no- 
Bįaininti ir palinksmin
tų brangiausių motinė- 
deles. Prašome visus 
tos lietuvius, kas tik 
aaži, dideli, jauni ir se-
raleiskite šios progos—-
|"į šį milžiniškų, kon-
BBKfc •‘V!- ■■ ' . "koncertas primins j u- j 
[tuviams, jūsų jaunas 
i, kada senoje brangi o- 
Įiėje dainavote, vaikš- Į

po kaimus ir dvarus.
choristai yra iš

trinktų puikiausių dai 
irias galėjo rasti. Ne 

choristus išgirsite, 
ip girdėti iš p. Žyliaus, 
edėjo, bus gražiausių
duetų.

as ne tik dėl savęs dar- 
į. Per šitų ..milžiniškų 
Įų pasistengs ko didžia-
ilnų padaryti parapijos

,nes choristai parapi- 
kalams uoliai darbuo-

sykį prašome visus 
io» lietuvius neužmirš- 

j, nes tai bus vie
nų dienų, kokias 

išgyveno. Kainos į 
ertų labai žemos ir eho- 
lai užtikrina, kad kie- 
i bus labai patenkintas.

Kooresp.

merginas gegužės 30 dienų ka 
pinėse rinkti aukų. Taip pat 
turi suorganizavę ir piknikui 
darbininkų, kurie dirbs prie 
baro ir visus trokštančius iš
girdys. Lauksime.

LOMfELL, MAS.
“Draugo” nr. 97 buvo pa

minėta apie kun. K. Urbona
vičiaus jubiliejų. Čia norių 
atitaisyti vienų faktų. Gerb. 
jubiliatas pirmiausia buvo pa
skirtas Loįrell’o, Šv. Juozapo 
parapijos klebonu ir čia kelis 
metus darbavosi. Parapijonvs 
ir dabar jo neužmiršta ir ba 
landžiu 2V d. savo susirinkime 
nutarė pasveikinti kun. K. 
Urbonavičių. Sveikinimas su 
nuoširdžiais linkėjimais buvo 
tuojau pasiųstas jubiliatui.

Lovelietis

iu. — oijyy* ton., — o,ivo,ow svano oaronkimnkais. Biržie- 
H. Šiai leisdami po 5 —.10 et.,

Taigi palyginus au 1929 me- privarė veik iki pusės kainos 
tais, pernai cemento įvežta a- pigiau. Pasvaliečiai taip pa 
pie 90 nuoš. daugiau. Dau- buvo priversti pigiau parda- 
giausia cemento pernai buvo į- vinėti. Pasinaudodami konku- 
vežta iš Belgijos, Švedijos ir reneija, žmonės prisiperka la- 
Danijos. Žymiai sumažėjo ee- hai pigių baronkų. 

mento įvežimas iš Vokietijos.
Daug cemento pernai buvo su
naudota geležinkelio ir Klai- 
pėdos uosto statybai.

OCA MEDINES 
KLUMPES

ii

km. Nebuvo praleista nė pe- i Kybartuose perka, visados bū
Teitų Velykų švenčių. Ponios šių tikri, kad gauna sveikų
Nainienė ir Buragienė prieš'ir šviežių produktų.
pat šventes ėjo per įstaigas ---------------------
ir turjingesnius gyventojus ri
nkdamos aukas. Dauguma au
kotojų — valdininkai. Nors 
negavę šventpinigių, vis dėlto 

J mažai atsisakė. Viso surinko 
475 litus 95 centus.

JAPONŲ KINŲ KARAS

CICERO, 1L.
tdio stotis A. J. J.

WEST PtULMAN,IL
• ■

X Gegužės 1 d. Vytauto 
darže įvyko Šv. Petro ir Po
vilo parapijos pirmas pikni
kas. Nors oras buvo šaltokas, 
bet viskas pasisekė ko geriau
siai ir publikos buvo viduti
niškai. Keikia pažymėti, kad 
pikniko dalyviai pavyzdingai 
gražiai dakė “biznį”. Vienas 
A. Žitkevičius savo būdoje 
padarė pelno $100. jBendrai, 
piknike gauta per $400. Mes 
esame labai dėkingi svečiams 
iš kitų kolonijų. Šia proga 
noriu pažymėti, kad antras ir 
didžiulis mūsų parapijos pik
nikas įvyks liepos 17 d. Vy
tauto parke.

X Prie parap. svetainės į- 
rengta puikus' piknikėliams 
bei bazarams daržiukas. Ap
tverta gražia tvorele, _ priso
dinta puikių medelių ir įreng
ta 50 pėdų aukščio plienims 
stiebas vėliavai. Prie to dar
bo labai daug prisidėjo pp. K. 
Raila ir Dom. Pučkorius. Ne
trukus bus iškilmingas to dar
žo atidarymas.

n. Rep.

ŠIAULIUOSE RUOŠIAMA 
DIDELE ŠAULIŲ DAINŲ

Z ŠVENTE

Šiaulių šaulių rinktinė ge
gužės mėn. 15 d. ruošia didelę 
viso apskrities šaulių dainų i M. Lietuvos 
šventę. Tai šventei taip pat 
ruošiasi ir šaulių orkestras, 
su kuriuo jungtinis choras iš
pildys keletu giesmių ir dai
nų.

Naumiestis. Tauragės apskr. 
Sis miestelis randasi netoli 
Klaipėdos krašto. Yra tuo žy
mus, kad jame daug parduo
dama medinių klumpių, vadi
namų klumpokais arba inedi- 
nkomis. Daug klumpių išperkr 

lietuviai Sako
esančios labai šiltos ir leng
vos dėvėti. Daugiausia išper
ka žiemų.

GRAŽUS PONIŲ DARBAS

IR BARONKININKAI 
KONKURUOJA

Kretingoje yra gražus pa
protys — per Kalėdų ir Vely-

IŠKILMINGAI ATIDARĖ 
SKERDYKLĄ

Paliai Šanchajų japonų ki- 
nečių kovos aprimo, nors nė
ra tikra, ar jos vėl neprasidės, 
l/lžtat Mandžurijoj japonai sti
prinasi ir sutraukia daugiau 
kariuomenės. Portarturan at- 
vyko 50 japonų karo laivų, 
daug ginklų ir amunicijos. Ma- 
ndžurijos vyriausybė paskelbt, 

ry
Kybartai, Vilkaviškio apsk.

Kovo 15 d. įvyko kų tik pa- kad ji nutraukianti visus
statytos skerdyklos atidary- 

i irias. Iškilmėse dalyvavo mie
sto taryba, burmistras, apskr. 
viršininkas, vietinių įstaigų 
viršininkai. Eitkūnų burmist
ras, grenckomisaras, veterin. 

'gydytojas ir kiti. Po burmis
tro p. Sau-rusaičio kalbos, ka
lbėjo Eitkūnų svečiai, kurie 
savo kalbose pareiškė pasite
nkinimo dėl pastatytosios ske
rdyklos. Dabar jų miesto gy-

------------ - j
Joniškėlis. (Biržų apskr.). 

Kovo 11 d. į Joniškėlio turgų 
atvažiavo Biržų m. baronkini-
—-------------------------------
GERB. KUNIGAMS ŽINO

TINA

Šventasis Rastas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal 
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oaktey >
Chicago* Ml

\

NUPIGINTOS LAIVAKORTES

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 praleist.

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES 
28 IX, j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre i 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j 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:

Gegužio—May 10 <L—KINGSHOLM

ki tos valstybės, ypač Jungti
nės Amerikos Valstybės yra
nusistačiusios prie to nepri
leisti. Mat, visi bijo, kad tada 
Japonai įgys perdaug įtakos 
Azijoj, o ypač Kinija gali vi- 
siškon Japonų priklausomybėli 
pakliūti.

LIUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

Kūdikio mažytis kūnelis priešina
si ricinai ir stipriems vaistams; bet 
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
tas. Ir Jis veikia greitai Ir taip švel
niai, kad vaikas nei nejunta. Flet- 
cherk) Castorla ramina piktus ne
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už
migdo juos ir karščiuojančius, su už 
kietėjusiais viduriais vuikus atitaiso.

Šius SU Kinijos centro vaidila i dedasl milijonuose namuose " | kasdien. Castorla yra grynai augme-
ir būsianti visiškai nepriklau- 1 ninė- nekenksminga Ir užgtrta dak- 

, , , _ m : tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fle-SOllia Valstybe, laciau visiems | teherio parašas garantuoja tikrumų, 
aišku, kad šita vyriausybė yra 
Japonų padaras ir vykdo Ja
ponų įsakymus. Iš viso ko ma
tyti, kad Japonai mano Man- 
džurija pasilikti sau, tik nezi-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

, A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tol. Dearborn 7966

Valandos; 9' ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Te L Hyde Park 3395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS*
155 N. Clark St., Room 969

Telephone FRANKLIN 5745
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORY 2213

SKIHITCHIHG EKDS

Ar žinot, 
mėgo ? JI 
Jos blogas 
priežastini, nės
po niekas net 
nok visi tų gi

jos ne- 
nežinojoi. 

pas buvo 
)logo kva- 

Įlgsta. Vie- 
padalinti.

Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

IjAMBERT PHARMACAL 
COMPANY

St. Louis, Mo.

ladienį, gegužės 8 Ci- 
vyksta dvejos iškilmės, 
bus tai šauni ir graži 
ir programa George 

gton Bi-centennial.
L popiet visos draugi- 
Amerikos ir Lietuvos 
mis ir su draugijų že- 
susirinks prie Šv. An- 
ttr. svetainės, iš kur 
s parodaviinas, daly-

American Legion, be
karo veteranams; bus 
tas medis ir pastaty- 
ninklas Jurgiui Wash- 
i. Vakare 7 vai. ren- 
si vaikučiai, kurie eis 
rmavonės ir kūmai, 
ūpas atvažiuoja 7:30 
k. Visos draugijos pa- 
ryskupų. Teko girdėti, 
Ciceros iškilmes nori

daug fotografų nu- 
paveikslų. Taigi, tie 
ji gal daug nepelnys 
kad mes, ciceriečini, 
savo gerų fotografų 

Biirfušį (Bartush), ku
liu mandagiai ir pui- 
t;n n ui.įa ir gražiai pa- 
- Iru u ia. Visi kreip- 

savas pas savus: 1435 
h (’ourt
atdarių 3 kuopos ko- 
organi/.uoja moteris ir

LIETUVOJE
KIEK ĮVEŽAMA CE

MENTO 0

M n 14 d.—AQUITANIA
»> 25 d.~^BERENGAKIA

28 d.—FREDERIK VIK “DRAUGO”
EKSKURSIJA

Birželio—Jnne 1 d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į

• .-'į * . /l' Klaipėdą. •
r> tt 3 d.—ILE DE FRANCE

99 7 d.—BREMEN
99 11 d.—PARIS

16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija,
M 99 18 d.—UNITED STATES

Liepos 9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos—Juiy 30 d.-GRIPSHOLM

tvften seofMngr Zen
Right from tbe first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mesųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pim plės and dandruff fadewhen safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in~ 
stantly eases> razor-smart. AIwayg 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

LISTERINE
promptly enda odors ordlnary 
antlseptics can’t Ūda In 4 days

Buy gloves wlth what 
ir savęs

| Nereik mokėti SOc. ui 
dantų m os t į. Llsterina Te- 
oth Pašte gaunama po Ž5e. 
Tėmyk. kaip gerai ji vai- ’ 
kia. Jų vartotadamaa per 
metus sutaupai |S.9O.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

OOU8LE
ACT1NG

Per keletu paskutinių metų 
cemento įvežimas į Lietuvą 
nuplat augo ir pernai, nežiū
rint krizio, pasiekė rekordinio 
kiekio. Cemento importas į 
Lietuvą atrodo šitaip:

1929 m. — 50,047 ton., ver
tės 4,588,700 lt. 1930 m. — 63,-

Telefo

• Gary 26629-22425-21749

F. S, SUPEIKTI
Graborius ir
Moteris aptarnauja 'moteris 
Vienintelė koplyčia Gary’jp 

1425 MADISON STREET 

1650 CONNECTICUT ST.

Gary, Indiana

BAKING
Tėmyk keltų groia- 
mų ir jų švieiMBio 

išlaikymo-

S sAMEPltlą= **poiiomirT?
? 40YEA&S
’ 25 ounces for 254 ’

MILLIONSO^ POUNDS GSED 
B* OUR COVEBmMF.NT

niLLirS U/tCĮE
I UUAS dU«T -VAAtaUC TO TMfc



C H I C AG OJE
OPERACIJA PAVYKO | cija Slepavičienė, 11250 S. Tai 

------------ i man Avė. Velionė tų dienų
* West Side.— šiomis dieno-Į darbavosi darželyje ir jokių 

mis Šv. Kryžiaus ligoninėje1 sunegalėjiino ženklų nejautė, 
dr. Kavarskas padarė opera- j Buvo sulaukus 47 metų aiu- 
cijų ant tumoro plačiai žino- žiaus, kilus iš Kaltinėnų par. 
mo vestsidiečio graboriaus, Tauragės apskr.

* Leehavičiaus žmonai. Operaci
ja pavyko. Ligonė eina stip
ryn.

Velionės vyras Simonas yra 
vienas iš seniausių Cbicagos 
lietuvių, uolus Šv. Jurgio pa
rapijos rėmėjas nuo pat tosPonia Lecbavičienė yra vei 

kli West Side Mot. S-gos 551 parapijos įsisteigimo. 
kp. ir kitų moterų draugijų
tarpe, taip pat duosni įvai
riems reikalams. Draugijų na
rės prašomos ligonę atlankyti.

X Aušros Vartų parapijos į 
gegužinė įvyksta ateinantį se- 

adienį, Vytauto darže, ku- 
šiuo metu, iš po pavasa

rio labai gražus. Žolė sužalia
vus — jau didelė# medžiai iš- 
sprogę, paukštelių pilna. Vest 
sidiečianis malonu bus pralei
sti diena tyrame ore.

A. a. Felicija buvo Dievų 
mylinti moterėlė. Buvo švel
naus būdo ir gražiai išauklė
jo trejetų dukterų. Buvo 
‘•Draugo” nuolatinė skaityto
ja nuo pat jo įsisteigimo. Iš 
Lietuvos jai ėjo “Šaltinis”, 
“Mūsų Laikraštis”, “Varpe-

MIRĖ SLEPAVIČIENĖ

Praėjusį trečiadienį 12:30 
vai. popiet staiga mirė Peli

T0WN O F LAKE j iš anksto pas visus, veikėjus:
— - IV. Stancikų, A. Mažeikaitę,

Nekalto Pras. Panelės Švč. I M. Laurinskaitę, J. Čepulienę, 
mergaičių sodalicijos mėnesi- M. Sudeikienę, S. Barkaitę.
nis susirinkimas įvyks gegu
žės 8 d. 1 valandų popiet Šv. 
Kryžiaus parapijos mokykloj. 
Visos narės kviečiamos ųtsi- 
lankyti į susirinkimų, nes yra 
daug svarbių reikalų svarsty
mui. Nepamirškite atsivesti 
ir naujų narių.

X Moterų Sujungęs 21 kuo
pos gausingas susirinkimas į- 
vyko gegužės 1 d. Kuopos pir- 
min. J. Čepulienė pranešė a- 
pie buvusį vakarų; pelno da
vė $55.75 parapijos naudai. 
Išrinko delegates į A. R. D. 13 
seimų su $5 auka. Nutarta su
rengti kauliukų lošimų vaka- j 
rų. Komisija: J. Čepulienė ir ! 
M. Sudeikienė.

X Visos mūsų kolonijos dr

X. Y. Z.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

lis”, “Žvaigždė”. Buvo rėmė-.gijos bei kuopos' renka dele-
ja visokių naudingų Bažny
čiai ir Tautai darbų.

Graboriui Mažeikai patar
naujant laidotuvės įvyks ge
gužės 10 d.

Liūdinčiai p-nų Slepavičių 
šeimynai reiškiame užuojau
tos žodžius. ,

GRABORIAI:

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU’S 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS URABOBIUS

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0817

Res. #787 S. Artesian Avė.
TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąueite Road 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-11 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Lafayette 6793

DR. A. j. JAVŪIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Cabfornia Avė. 
 Nedėlioję pagal sutartį

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė*
Arti 47 Street

Telef. Canal 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Laidotuvėms pa- . ,
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuves. kuopigiauala. 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti o mano

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 261# 

2314 W. 23rd Pi., Chicago
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS _________
668 West 18 Street 1439 g 49 cicero, IIL

gatus į Ak. Rėm. D-jos sei
mų, kuris įvyks gegužės 22 d.

jX Sv. Kazimiero akad. rė
mėjų 1 skyrius rengia kauliu
kų lošimų vakarų gegužės 18 
d.k parapijos salėje. Visi pra
šomi atsilankyti ir paremti 
kilnų darbų. Komisija visus 
pavaišins gardžiais užkan
džiais. Komisijų sudaro darb
ščios veikėjos kaip pirm. J.
Čepulienė, p-lės A. Mažeikai
tė, M. Laurinskaitė, A. Navic
kaitė ir J. Stugliūtė.

X Taunofleikiečiai rengiasi 
važiuoti į pirmų dienraščio 
“Draugo” piknikų, kuris į- 
vyks gegužės 29 d. Vytauto 
darže. Tikietus galima įsigyti

JISIIVAS LAWKIJAN

Mirė geg. 4, 1932 m. 7:00 
vai. vak i>7 metų amžiauc. Ki
lo iš Vilniaus Rėd., švenčicnių 
apskr., Daugėliškiu par.. Ro
kiškio kaimo. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudltne 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Žiugytę, 3 sūnūs, Vladislovų, 
Leonų, ir Alfonsų, 4 dukteris 
Katariną, Stanislavų, Onų ir 
Elenų ir artimas gimines Ame
rikoje, o Lietuvoje seserį Mar
celę tr brolį Silvestrų Rusijoje.

Kūnas pašarvotas 2039 Evcr- 
green Avė., tel. Humboldt 6140

Laidotuvės įvyks subatoje, 
gegužės 7, 1932, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Mykolo par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos panųaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai “kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta^nus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; moteris, sunai duk
teris ir giminės

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius .S. D. Laehavičius, tel. 
Roosevelt 2515.

Tel. Canal #122

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

• 2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St. > 

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

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7 991

DR, A, P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Cicero 1260

OR.GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v.' ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

TEL. CICERO 6927

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 iki 11 lyto; 4 iki ( po pietų.

(Vakarais: Utarnlake Ir Ketverge iki S vai.).
Seredomis ir Nedalesnis pagal surMartmą.

Ofiso Tel Lafayette 7337 Rez. Tel Hyde Park 3395J

Ofiso ir Bes. Tet BouL 1913 Ofiso Ir Rea. Tel. BouL #914

DR.BERTASH DR. NAIKELIS
750 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼ai.: 1-3 M 9:99-9:99 vaL vak. 

Vadėtis)
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Ved eitoj / 09^
Tel. Canal 9267 Rea Prospeet 4419

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STRKMT

Pezldeocija 4490 So. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po

4 tkl 9:99 vakare

TeL Canal «7«4 Rea RepubUe 636#

DFLA.RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTKTRIKAS

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

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Ofiso 4060 Rea 0869

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Street . . 
Nedėliomis ti1' susitarus.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

091.1 1499 WEST 43 STREET
Kartė So. Western Avenue 

Tet. Prospeet 1028 /

Rakbdeneija 2359 So. Leavitt 8L 
Tel. Canal 0706

Idos: 9-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nekėlioj pagal susitari mg

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS y

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7599

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa
Turiu autoinubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

_T J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTU VI 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Ufiso Tel. Republic 2206
Namų Tel. Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS _
DENTISTAS

2403 West 63rd Street
kampas Western Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant tračiadienius

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai
» i

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Ganai 0131

Rezidencija: 6628 S. Richmond kva 
Telephone Republic 7868 

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

DR. S. A. UQW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vak: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčioa, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2934 W. WASMNGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451. arba
Cicero 662. Rea tek Cicero 2886

FELICIJA SHLEPOWICZ
po tėvais Wladičkaitė

Mirė gegužės 4 d., 12:30 vai. popiet., 1932 m., su
laukus 47 metų amžiaus, gimtus Tauragės apskr., Kal
tinėnų parap. Amerikoje išgyveno 32 metus. Priklau
sė prie Tretininkų ir Šv. Kryžiaus ligoninės rėmėjų 
draugijos.

Paliko dideliame nubudime vyrų Simanų, 3 dukte
ris Virginių Trust, Felicijų ir Christinų, žentų Anta- 

! nų, 3 anukus, seserį Petronėję Lukšas, švogerį Jonų 
ir gimines,'o Lietuvoj brolį'ir 2 seseris.

< Kūnas pašarvotas 11250 S. Talman Avė.
Laidotuvės įvyks geg. 10 d., 8 vai. rytų, iš namų į 

Šv. Jurgio par. bažnyčių, kur bus gedulingos pamal- 
I dos už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka

zimiero kapines.
Visi a. a. Felicijos Shlepowicz giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
tuvėoe ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nubudę liekame, vyras, dukterys, sesuo/ žentas, 
švogeris, antikai ir giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
Tel. Yards 1138.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

|1 Utarninkais, Ketvergals ir Subatomla 
, 2420 W. Marųucttc Kd. arti Wcslern

Avė. Phone Heuiioek 7»2M 
Panėdėiiais, Seredomis ir Pėtnyčiomia

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicero <76#

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Val.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. M. T. STRIKOLISI
Lietuvis

' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
O rišo vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ABCHEB AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietą 

2 iki 4 ir 6 iki 9 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį 
VIRGINLa 9036

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Teh Yards 0994

Tek GrovehiU 1595

Dfi. A. L 1UŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vi. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Beraaomis po pietą Ir NedėldienlaU 

tik susitarus
9422 V. MARUUETTK ROAA*

Rea Phone: 
Englewood 6*41 
WentWorth 8000

Office Phone 
Wentworth 8000

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų is 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 tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą*

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

KAZIMIERAS PAULAITIS
Mirė gegužės 4 d., 1932 m., sulaukęs 36 m. amž. Kilo 
iš Raseinių apskr., Jurbarko parap., Greičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Olesę ir dukterį 
Lilban, seserį Sesuo M. Eufrazina, brolį Pranciškų 
Paulaitį, brolienę Monikų Paulaitienę, pusbrolius: 
Antanų, Juozapų Gesavičius ir pusseserę Onų Gesa- 
vičius ir gimines Lietuvoje. Kūnas pašarvotas 1608 
So. 49th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštadie
nyje, gegužės 7 d., 1932 m., iš namų 8 vai. bus atlydė
tas. į Šv. Antano parap. bažnyčių, kurioje įvyks.gedu- 
liagos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Brolis, Brolienė, Sesuo 
M. Eufrazina, giminės draugai ir draugės.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 

_ is uo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
jvaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
aataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę. I <

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzamlnavknas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
pą laiką su Nauju israūimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akintų. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintą Dirbtuvė

756 ĮVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—t 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Ofiso Tel Yiotory 6893
Hea. Tel Dreiel 9191 

neatsiliepia šaukite CentraI7464

DR. A. A ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted SL

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 ▼. r., 2-4, 7-9 ▼. v. 
Nedėliomis ir žventadieniaia

10-12

DR. A. R. MCURAUIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HAJLSTED STKEET
Valandos; 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Ot ir Rea Tel. HEMLOCK 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED fcTKEEl’

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 K AKTE81AN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SFEC1J AUSTAS

Džiovą, Moterą ir Vyrą Ligą 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

Tel Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR.H. BARTON ..
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STRIKT 
.VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIOAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 ’
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckasį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West ttarųuette Road

VALANDOS:
0 iki 12 ryto. 7 iki 0 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

TeL Kemloek 9700
Rea TeL Ploepect 0010

DR. B. ARON
GYDITOJA8 IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South KedMe

Rea 1426 So. Caiifomia Avė. 

Vali 2-4, X-9 V. S. Oskhrjaat K«tv
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Meilės Ženklas
MOTINŲ DIENA - GEGUŽES 8

tis, kad iškilmės pasisektų. Be 
rtos pasiryžimais.

Todėl ‘visi vestsidiečiai 
to, iškilmei žadėjo pakviesti 1 kviečiami dalyvauti Motinas 

i gerų pamokslininkų. Na, o , Dienos minėjimo vakare, ku-

H I C A G O J E į
SĄJUNGIETĖMS

C

Laikas greit bėga, nė nepa- ’ vietos 2 kuopos sųjungietes riame ne tik pagerbsime sa 
jusime, kaip prisiartins Moti- iš savo pusės taip pat ruošia- j vas .motinėles, bet sykiu 
nos Dienos Iškilmės. si iškilmes kitais būdais pa- i gėrėsįme i? jaunosios kartos

Chicagos sųjungietes, ar vi- puošti, pagražinti. j darbeliais,
sos jūs ruošiatės dalyvauti Po pamaldų įvyks bendri Be jaunamečių,
Motinos Dienos minėjimo iš-; pusryčiai
kilmėse?

Mot. S. Chicagos apskritis Sąjungos gerovė, kurios nori t mūsų nenuilstančiam darbuo- ’ . ... „ . - , . , _ . .
yra nutaręs šias iškilmes rao- savo pavyzdžiais patraukti ki tojui, muzikui Juozui Brazai-; ™'an' ““ bu™
šti Cicero}, gegužės 15 d., 9 tas moteris dėtis į Sajuug,, j čiui, choras mokinasi nauju,1 drauge.6,8 .pr,e Sv; K»m“n-renge vestpulmamee.a, su ,k» prale.st.. 
vai. ryt, Sv. Mišiomis. ikvieėiamos dalyvauti iškilmė-i graži, dainų. Oi kas nemėg-'J08 mot,n,! '”‘'nc'lal- ° P»pwt ,savo energingu klebonu knu. dyka,.

Gražus dalykas yra minėti se, nes tik savo gražiais dar- ta sųjungiečių choro? !
Motinos Dienų. Apie tai ne- bais ir pavyzdžiais užtikrinsi- Be muzikalio progranio, bus 
tenka nė kalbėti. Protaujanti me tolimesnį mūsų organiza- ir gerų kalbėtojų, ypatingai 
moteris žino, kų reiškia Mo- ei jos gyvavimų ir įrodysime mums, moterims, bus malonu 
tina. Joms pagerbti tad ir ra- visuomenei ,kad, reikalui pri- ( užgirsti kalbant Moterų Sųjun 
ginu visas sųjungietes ruoš- ėjus1, mokame vieningai dirbti, gos Centro rast. p. M. Vaičiū-
tis toms iškilmėms.

Kaip būtų gražu, jei visos,
kaip vienos, motinos, dukros, 
atvyktame į iškilmes, dalyva
utume Šv. Mišiose ir bendrai 
savo brangių motinėlių inten-

DAROMI ĮVAIRŪS PASI
RUOŠIMAI

S. Inienę. Mūsų klebonas ir Mot.I
S. 55 kp. dvasios vadas kun

West Side.— Moterų Sųjun 
ei ja priimtume Šv. Komunija, gos 55 kuopos sųjungietė šiuo trunupo susirinkimo, kuris bus

Nuo dalyvavimo nė viena laiku turi daug užsiėmimų, 
neturėtų at/sakyti, .neturėtų Mat, ruošiasi vakarui ir savy- 
būti nė jokių kliūčių. |bės pramogėlei. Vakaras įvy-

Be abejonės, kiekvienoje M. jks 15 d. gegužės. Jahie bus vi- 
S. Chicagos kuopoje šis klau- šokių įvairumų. Ypatingai mū 
simas buvo svarstoma^ ir nn- sų jaunametės ruošiasi begalo 
tarta dalyvauti iškilmėse. Jei , įdomiam programui. Jos vai- 
kur ir dėl kokių sumetimų dins net du veikalėlius: “Ku- 
buvo pasipriešinta, tas, be a- mutės” iri “Čigonės atfcilan- 
bejonės buvo daroma blogos kymas”. Be to dainuos jau- 
valios asmenų. Tačiau nėrajnamečių pirmininkės Fideli- 
kuopos, kurioų nesirastų tik- jos Jasnauskaitės vedamas ja- 
rai nuoširdžių Sąjungų myli- unamečių choras; bus solo, du 
nčių narių, kurioms brangus etų ir mozikos. Atsilankius 
yra bendras darbas, brangi į jų pamokas net nustebau dėl 
seseriška mėilė. Dėl to neten-' gražaus jų išsilavinimo. Be 
ka abejoti, kad tos narės da- galo malonu žiūrėti į gražius 
lyvaus M. S. Chicagos apskr. mūsų jaunamečių darbelius: 
Motinos Dienos iškilmėje. pačios mokinasi, pačios vado-, I

Iškilmės žada būti vienos iš i vaųja. Tai gražūs mūsų atei- 
įspūdingiausių. M. S. dvasios ties žiedeliai. Dideliai nusi- 
vadas kun. H. Vaičūnas są- ■ kalstumėm mes, senesnieji, ne 
jungiečių veikėjų frhsirinkime j parėmę tokių pramogų, , vaka- 
pažadėjo iš savo pusės steng irų, nepasigėrėję jaunosios ka-

gegužės mėnesy yra dienelė 
skirta mūsų gimdytojų moti
nėlių pagerbimui, kuri išpuo
la antrų mėnesio sekmadienį 
gegužiės 8 d-

■Hri-

J. Mačiulionis taip pat turi 
daug ko nąujo pasakyti.

Antradienį, gegužės 10 d. 
M. S. 55 kp. sųjungietes, po

laikomas lygiai 7 vai., parap. 
salėj, turės savybės vakarėlį 
motįfioms pagerbti. Visos na
rės prašomos skaitlingai da-

pildyta gražus programas. 
Taigi, brangiosios sųjungie-

tės, dirbkime, platinkime va
karo bilietus, tada ir kiti mu

ms padės. Ta pati

SODALIETĖS PAGERBS 
MOTINAS

t 1 A tr G A s

IR TAS SVARBU ŽINOTI! i SVARBUS PRIMINIMAS! A. Linkumt priešakyje. Todėl pat atsiveskite visos po pau
tas piknikas pusėtinai pavy- jų narę. Nepamirškite didinti

. 12 skyrių,
tkči&ms vienų svarbų dalyką. Valstybių piliečiai, kurie jau Piknikų parke žolė jau 4a- i Valdyba
Brauto’ suorganizuotoji ek- sumanėt š. m. gegužės mėn 28 liuoja, medžią lapuoja. Parko'____________
±”£*T“‘ d|1.- Tal'l<L »ca^a'd“Ameri<!a“ U■: Prievaizdas Jovaiša sako, ka,.1 Skaitykite ir platinkite
ryto SKanainavųAm. linijos i no didžiuliu laivu “ im, jinnnuoinr, . __  »

Norime priminti mūsų tau-; Visi Lietuvos ir Jungt. Am. • ko.

su “Draugo’
“Frederick šių savaitę jau šienausiųs. «• » • Ur\ r „o” ekskur- Ateinantį sekmadienį Vytau- djenraStI Draugę” irdidžiuliu laivu “Frederick VIII” ____ w_ _____ ________t _________ t

VIII’ išplauks i$ New Yorko. sija aplankyti tolimąją Tėvv- to parke’įvyks Aušros Vartų renkite VISUS tllOS pro- 
nę — Lietuvą ir iš jos dau- par. piknikas. f finalus ir biznierius,

giau sveikatos ir jėgų gauti, Ge ūžės 15 d. tame parke kurie garsinasi lame.
—pas.'skubinkit užeiti į “Dra-,įvyks kolegijos rėm. ir “Lai- ,
ugo” laivakorčių ageatūrą. 
čia galCcite pasirinkti geres-

Ekskursantams neteks nakvo
ti viižįmtyje. Ekskursantai iš 

1 Chicagos išvažiuos Niekei Pla 
te Road traukiniu gegužės 27 
d. 9:<5 vai. ryto. Iš Chicagos 

lį Npw Yorką juos palydė-,- 
, pats ‘ • Draugo ’' laivakorčių 
agja.ūros vedėjas A. Peldžius. 
O toliau ekskursiją lydės ir 
jai vadovaus ekskursijos va
das J. Šliteris.

Ekskutsaitai, įsidėmėkite 
tai!t - ■• *

Nek. Pras. Pan. Švč. mer- 
, ginčių sodalieija rengia pui 
i kių motinų pagerbimui pro-’ 
gramų gegužės 8 d. 5:30 vai. 
popiet Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje.

Nėra galinta aprašyti moti-

įvyks kolegij
skaitytojų piknikas. 

Gegužės 22 d. bus šv. Jur
nas vietas tame laive. Tai yra gio par. piknikas.
.abai svarbu Jūsų pačių nan- ^Gegužės 29 d. tame parke 
..gi, patogumui ir malonumui. įvyks “Draugo” vajaus bai- 
NeatiJėliokite tą savo atsilan- ginto piknikas, kur bus išda
žymą! lintos nepaprastos dovanos:
_______ * _____ automobilis dvi laivakortės į

domesnės pasiklausyti..Už tai ^’^uvų, radijas ir »Įaug kitų. 
leidėjai pelnė garbės ir para- (leKUŽės 30 d., po pamaldų 
mos iš šių programų kiaušy- i&v‘ Kazimiero kapinėse, Vv- 
tojų.

Radijo klausytojas

ŽINIOS PRANEŠIMAI,
Adv. Joseph J. Grish (Gri-

nos meilės savo vaikeliams^: Sius), gyvenantis Marąuėttei 
kiek skurdo, skausmo ir aša-1Parke, kartu su ponia Grišie- miero akademijos rėmėjų <it-,Rf>al 4E8įa^o? 
rų yra motina nukentėjusi, ne ir dukrele Rita išvyko į jos 2 skyriaus susirinkimas
dėl meilės vaikams. Kas aura- Hot Springs, Arkansas, svei-

Imina mūs užgautų širdį? Kas katai pataisyti. Pp. Grisiai ti- 
inoka Ašaras nuo veido nudžio kiši sugįžti gegužės 16 dienų; 
vinti? Kas galvų prie krūtį- !po kurio laiko pailsėjęs, vėl 
nės priglaudžia — tai mūsų pilnas energijos, tęs savo tei- 
viėnintėlė motina. Tie, kurie f šių darbų. P. Grišiaus klijen- 

I turit savo motinų brangiausių, ’ tų reikalai dabar yra taip pat, 
mokėkit mylėti, kol ji gyva!'kaip paprastai^ sekretorės ve- 
Kai jos neteksit, tada bus per Idarni jo raštinėje: 4631 South
vėlu mylėti motiną. Taip, nors 
tų dienelę tegu mūsų širdys 
susižadina motinos meile; visi 

j tų dienų iškijmingai minėki-

Asliland Avenue.
Žinovė

PIKNIKAI PRASIDEDA
; me. Maldaukime Aukščiausi ji 
! mūsų motinėlėms sveikatos ir Oras šį pavasarį palengva j ržas yra tai buvūsis Chernau- 

atšykv. Užtad nėra staigių at- sko daržas. Randasi prie 79
kurių kūnai, ilgisi šaltoj žeme- 1 ir Archer Avė.. . *s , «
lėj; taigi, ir tų motinėlių ne- Piknikų laikas jau atėjo. Į Nedėlioj minės savo vardi-

programe užmirškime sąvo maldose ir Praėjusį sekmadienį Vytauto'nes Stanislovai. Tai kviečia- į£g50
- • nr 4 ; ^Vaus 11 aąjun jų kapų aplankyti. parke jau įvyko šių metų pir-

laigi, kurioms rupi Moterų giecių choras. Vadovaujant m m • v-i Tų dienų sndahet‘8 rytų 9 mutinis piknikas. Teisybę, o-

pagerbs motinas. Bus puiki i 
muzikos programa, veikalas, 
su pamarginimais, o mamy
tėms bus įteikta po dovanėlę. 
Taigi, sodalietės visos nepa
mirškite atsivesti savo mamy- 
tęs, nes mūsų Dangiška Moti
na yra sodalicijos Globėja.

Korespondentė

MOTINŲ IR JAUNUOME
NĖS RADIJO VALANDA

PAVASARINIS PIKNIKAS
MARIJONU KAPŲ REIKALAMS

rengia
KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR ‘LAIVO” SKAITYTOJAI

Sekmadienyje, Gegužes (May) 15 d., 1932 
VYTAUTO PARKE

S/

Praėjusio antradienio vaka
rų buvo graži lietuvių dainų, 
muzikos ir kalbų programa jš 
stoties WGES. Kadangi artė
ja Motinų Diena, tai ir šioslvvauti su savo šeimos nariais. , . , . ,

t, , - v, ,v. . . .y programos dalis buvo tam pn iBus skanus užkandžiai ir iš- * ... _ ,

£uimiiiiiimiitiimiitimiimitiiiiimiimiiiiiiiniHmiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiitiHm«

Perkam Lietuvos Bonus
Kain reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su J<uponais.

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

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

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judonio ir ne- 
įudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street 

. Telepbone YARDS 0145’
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimitiHiiitiitimiiiiiiiimitiiiiiiiimiimititmiimiiiiiinti*

taikinta. Dr. Kazys Drangelis i 
tarp dainų domino klausyto- : 
jus savo trumpomis kalbomis 
apie motinų ir jaunuomenę, o 

I dainininkai K. Sabonis, A. A-I
, nčiūtė, A. Čiapas, L Sabonie- 
įnė ir A. Jankus labai gražiai 
į sudainavo keletą graižių dai- 
I nelių, pritaikintų motinoms,

Gegužės Naunuon*“e» »r pavasario lai 
’kui. O tarp kalbų ir dainų

Town of Lake-
mėnuo yra mūsų visų Užtary-,, , , ., ,
tojoR Motin™, mėnuo. Jis yra buT0 n"o,k<w k ,dn-
Jo» garbei skirtim. Ir, Štai, m"'

Šias programas nuolat kas 
antradienį leidžia lietuvių į- 
staiga Peoples Furniture Co. 
krautuvės. Tos programas kas 

Į kart vis darosi gražesnės ir į-

U*. -UUkU

vo

Penktadienis, geg, 6 d., 1,932,i (Ittftfrifi o - • ~ A ■ 2,Vi Aįi

PARSIDUODA kepykla, ge
ra vieta ir puikiai įrengta. 
Pragyvenimui kambariai prie 
vietos. Renda labai maža. Li- 
stas geras. Turiu parduoti pi
giai — išvažiuoju į Lietuvą. 

Tel. Wentwortli 4387 
1024 WEST 57th ST.

E X T R
progns. Parsiduodatauto parke labdarių sąjungos 1 Nepraleiskite

centras rengia metinį didžiulį Grocery ir Food shop Pigiau, nejr» 
ui pusę kainos. Pardavimo priežas
tis svarbi. 3744 80, Kedziė Avė.savo piknikų.

PAHDlUbAM nt MAITIOM

Farmas, narnos, lotus Ir visokius 
l biznius visose valstijose. Mes turl- 
me dtdelĮ pasirinkimą. Norintieji pi-
'rktl ar mainyti pirma pamatykit mu Bndgeportas.-- Sv. Kazį- m barpenii. Klauskite A. Orimi'barpenų. Klauskite A. O.ripus. 

lJo.
FINAMCF. CO.

•755 Hn. Western Avenue

gegužės 6 d. neįvyks dėl mi
sijų. Tas susirinkimas nuke
liamas į sekantį penktadienį, 
gegužės 13 d.

Rėmėjos, būtinai susirinki
te visos, nes šis susirinkimas 
yra prieš šeiminis. Turime iš
rinkti į seimų atstoves. Taip

BIRUTĖS DARŽO 
ATIDARYMAS

Įvyks
NEDĖLIOJ, OEO. 8, 1932 
Primenaihe, kad Birutės Da

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

forničiug ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
it į kitus miestus.

/ \
R. ANDREIIONAS '

<Marqi>ette Jcw<*lry A Radto)
Pirkusieji pas mus uit $5 ar dau-

me Stanislovus, o kartu ir vi , 
sus kitus tų dienų atvykti į i 
Birutės daržų ir linksmai lai- • 

Įžanga visiems •

Wesrt 63 St., Čhicago, III.
Tel.

Heinlock 8380

Wm. J. Kareiva

Z

=

Savininkas
PSI g-enu imtos rųfttrs 
ir patarnavimo. Sau
kit.

OltKF.N VAIiLEY 
PKOftlfOTK 

Olnelis Šviežių klausi
nių. avicato Ir sūrių.

4644 SO. PAITLINA 8TREET 
Tel. Roulevard 1389

bs

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAĮ

M. Z IŽAS
Nainy Statymo Kostraktoriua 

<*Blan ivatrtaUHiua n a uitu prieinanik
kaina

7151 S. CALIFORNTA AVĖ
Telefoną* Hemlock (SII

Tel. Heinlock 2323

JOSEPH VILIMAS
STATI 140 KONTKA*- 

TOKIUS
6604 S WASHTENAW AVĖ

AT Y DAI
NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu
riu šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos 

* Cicero, III. i


	1932-05-06-DRAUGASw-i7-8.pdf

