bhmw
‘7 t 99IKHRBIIR
■';'*^.t* •' MvJ*5r*'i* ' ' ■*

I

B

DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

DRAUGAS
The most influentiel
Lithuanian Daily in
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 110

“Draugas”, 2334 So. OakleųAvenue,
3C

A

C O P Y

CH1CAGO, ILLINOIS

PIRMADIENIS, GEGUŽES (MAY) 9 D.. 1932 M.

3c

ENTERED AS SECOND C L.A SS MATTER MARCH SI. 1#1«. AT CHICAOO. ILDINOI8 UNUER THE
T1
ACT OF MARCH 8. 187#

A

C O P Y

METAI-VOL. XVII

Telefonas; Rooseve.lt 7790

Lenkų - prancūzų sutartis bus atnaujinta
NUŽUDYTAS PRANCŪZIJOS PREZI
DENTAS BUS LAIDOJAMAS
KETVIRTADIENI

Kansas valstybės rūmai an

ŽINIOS K LIETUVOS

dai parduoti dėl nemokėjimo

mokesčių už specialus pageri-

APGAILESTAUJA NEPA
TEISINAMĄ ŽYGI

KIEK BUS ABITURIENTŲ

Šiemet aštuntose klasėse yMalėtai, Utenos aps. 1929) ra 908 berniukai ir 728 mermetais skirstydamiesi vienkie-Į
iš viso 1636 mokiniai.
miais Paužuolių kaimo ūkinin-- Kadangi maždaug 10 proc. nekai nutarė palikti buvusioje išlaiko egzaminų, tai galima
IR VĖL ATSISTATYDINO AUSTRIJOS
sodyboje nekirstų milžinišką1 laukti naujų abiturijentų 1500.
MINISTERIŲ KABINETAS
ąžuolą, kuriam, pasak agro-įlš jų dalis išeis Į Dotnuvą,
romo, esą ne mažiau, kaip 500i(laHs i kariuomenę/ kiti kitur,
metų. Toks istoriškas medis , o į universitetą naujų studenLENKIJA SU PRANCŪZIJA
ir augo ligi šio laiko. Tačiau 6? ^u0 /bildu galės būti apie
PALAIMINIMAS ĮVYKS
keli ūkininkai įtikino kiimy- 120°- Dabar gimnazijų ir tolyPARYŽIUS, geg. 8. — Bir
KATEDROJE
nus, kad reikia ąžuolą kirsti,^ aukštesniųjų mokyklų išželio mėnesį Baigsis Prancū-; PARYŽIUS, geg. 8. — Nuir nesulaukę pastarųjų pasi-| leidžiamų abiturijentų skaičius
zijos draugingoji militarinė , žudytas Prancūzijos preziden
priešinimo, nukirto jį. Naudos maždaug nusistovėjo.
sutartis su Lenkija. Praneš- tas Duomer’as, kaip čia pas
'
«
*
iš
to
jokios,
bet
padarę
nepa-i
-----------------ta, kad jei nė viena pusė ne- kelbta, bus laidojamas ateinan
teisinamą žygį net ir patys j EMIGRAVO 82 ŽMONES
skelbs, kas turi būt daroma J (j ketvirtadienį, o karstas bus
kirtėjai
dabar apgailestauja ,j].
su taja sutartimi, ši pati sa-j palaimintas Notre Dame kaKovo mėnesį iš Lietuvos eKATALIKŲ SKAIČIUS
vaime automatiškai bus atnau j tedroje.
migravo iš viso 82 žmonės. ALIETUVOS PREKYBOS
INDIJOJ
A
jinta dar keleriems metams, i Prane !zi jos vyriausybė ir
Prieš keletą dienų pagrob- REIKALAI SU UŽSIENIAIS Įtgentinon 3, Brazilijon 3, Al
Ši sutartis yra abiejų vals-Į nužudyto prezidento namiškiai1
tą jį Gustavą Miller’į, 23 m.
------------,rikon 24’ Kanadon 7, Uragvatvbių sąjunga. Lenkams ji y-j yra gavę iš viso pasaulio dau- j KURAVILANGAD, Indija,
PRIEŠ PROHIBICIJĄ
' amž., iš Jolieto piktadariai pa ! P° Ggų derybų, pagaliau ba- jnn 12, Amerikos Jungtines
geg. 7. - - Naujausiomis sta- •
ra labai reikalinga. Nes Pran-'g^bę sąjausmo pareiškimų.
leido. Nežinia kiek daug už- landžio 9 d. pasirašyta Lietu- . Valstybes 19, Kubon 1 ir Pa
cfizija sutartimi saugoja Len- Ministerių kabinetas vakar Gstikomis, Indijoj yra 2,98/,
Prieš paD respublikonų parvos ir Prancūzijos prekybos lestinon 13, vasario mėnesį ekijos sienas ir, prireikus, ben paskelliė, kad gal rytoj 267 katalikai. Indija padalinta tijos kraštą suvažiavimą bir- niokėta už jo paleidimą.
1 sutartis. Kaip žinoma, tos, de- migravo 41 asmuo. Vadinas,
drai eina karo laukan.
mėn 12 A Chi
j
bus sušauktas parlamentas į 46 vyskupijas ir misijų pro!rybos ėjo Ubai sunkiai, nes koy° mėnesį emigracija padi....
,,
. .
APIPLĖŠTAS BANKAS
respublikai pre- vincijas. Viena Goa vyskupu
Tos rūšies sutartis Pra"- ,rinkti
J
r pie^i planuoja surengti didev'
—
.
| baigiantis senajai prekybos ^3° dvigubai.
.ja turi daugiau kaip 300,000
,
v
euzija turi padariusi it* 8Q; ridentą.
i 4 n
*
• V x
gatvėmis vaikštynes su
katalikų. Mažiausia katalikų “f]otaįs’e
prohibiciįos atPenki plėšikai šeštadieni a sutarčiai ir prasidėjus dery
kitomis valstybėmis*.
boms dėl tos sutarties atnau- ŠIEMET DAUGIAU PEM
» - , i.
. ,, ,, .
‘ ---- - - PRANCŪZUOS PREZIDEN turi, nes . tik.. 823, Sikkim misi- šaukimo,
f Plotais bus atvai piplėšė Norwood Park Trust
PIŲ YRA
jos provin i.ia.
zduotas prohibiciįos vykdy- and Savin£s banką, Norwood *’inimo’ prancūzų spaudoje ir
TAS RŪMUOSE
PASITRAUKE AUSTRŲ
'Park’e. Paspruko pagrobę a ^ain ikruose visuomenės sluoPAŠARVOTAS
mas.
KABINETAS
ksniuoąe kilo nuomonė, kad Užventis, Šiaulių aps. Įį pa
IŠVYKO I EUROPA
pie 4,000 dol.
PARYŽIUS, geg. 7. — RuPrancūzijos prekybos sutartis vasarį daugiau matyti pempių,
DOVANŲ VIRŠININKUI
VIENNA, geg. 7. — Austri- so fanatiko Gorgnlov’o vakar
su Lietuva esanti nereikalinga kaip "bet kuriais praėjusiais
VVINNIPEG, • Kanada. —
i
BAIN’O BANKAI
jos kancleris Kari Buresch’as pašautas Prancūzijos preziden
arba bent mažiausiai naudin- metais. Galimas dalykas, kad
Vietos arkivyskupas A. A. Si«
Joliet’o ir Stateville’s ka
su visu ministerių kabinetu tas Doumer’as mirė šiandie nnott’as išvyko į Europą.
dalis jų yrą tik kuriam laikui
ffaJ
Apygardos teisėjas Feinlėjimų kalinių tarpe surinkta
atsistatydino. Prezidentas Mi- prieš 5:00 ryte (Cbicagos laisustoję ir progai atėjus toliau
1800 dol. Bus nupirkta dova- berg’as paskelbė, kad uždary
klas paragino kanclerį pasi-lkas — apie 11:00 vakare),
ŽUVIES Iš UŽSIENIO
skris,
STATYS 16,000 NAMŲ
' nų kalėjimų viršininkui H. C. tų Bain’o bankų ir kompanilikti savo vietoje, kol suras Jo lavonas paimtas į preziNEPIRKS
HilPui, kurs apleidžia užima-' jo likusiems turtams paskirs
jam papėdinį.
į dento rūmus Versaly, arti PaHOOVER’IS UŽ EKONO
BERLYNAS,
7. — Vo mą vietą. Jis bus naujo fe-, trustisą, kuriuomi bus kuris
Kabinetas atsistadydino, ka- rvžiaus.
Šiemet numatoma užbaigti
MIJĄ
kietijos vyriausybė paskelbė
da krašto municipalitetų rin-' žmogžudys Gorgulov’as sa planą, kad ji įvairiuose pra- deralinio kalėjimo viršininku nors didelis bankas. Likviduo- Šventosios uosto statybą. Ta
tojas tada nebus reikalingas.
kiniuose pažangą padarė fa- kosi, kad jis yra ne tik rusas monės centruose pastatys 16,- Pennsvlvanijoj.
da bus įsteigtas žuvies apdir 1VASHIN0TON, geg. 7. —
šistai.
bet .r rusų faSmtų .
mf.dinių
darbinin.
bimo fabrikas. Jame žuvis bus Prez. i Hoover’is vakar nauju
51 KOMUNISTAS
turės Pasitarimus
lT0daa.
knms.
parengiama eksportui. Numa pareiškimu pakartojo reikala
AREŠTUOTA
Apie prezidento nužudymo .
NUSKENDO 30 VAIKŲ
tomi artimiausiu laiku nupir vimą, kad1 kongresas subalan
priežastį jis policijai taip pa-' darnai bus statomi tų centGatvekarių darbininkų unikti žvejybos reikalams du mo- suotų pajamų ir išlaidų sąMelrose Park ’e komunistų toriniai laivai. Atmintina, kad matą. Jis puola organizuotą
TOKIJO, geg. 8. — Fugu- reiškė; “Šoviau į prezidentą, į
priemiesčiuose. Kiekv |P. ' jos atstovai šiandien turės pa
wada miestelio upėje, Yama-1 nes Prancūzija remia bolševi- jnani namu* l”’S skirtas rui (gitarinių su gatvekarių ko>m- i riaušių metu, kaip jau praneš- šio uosto įrengimas ir fabriko kongreso mažumą, kuri trukdo
gata .prefektūroj,, apsivožė kus, kurie naikina mano kraš- i rn*n&as Įdirbimui daržas.
panijog prezidentu naujos ąu- ta, be 8 komunistų sužeistų, 51 pastatymas gali daug prisidėti vyriausybę dirbti ekonomijos
tarties reikale. Šiandieninė su-1 areštuota.
pervažas, kuriuomi buvo per- tą.M
i
prie bendro krašto ūkio kėli- darbą.
SUKILIMAI
PRINCIPE
keliami vaikai. 30 vaikų nūs- j Bet patirta, kad Gorgulov
įtartis baigiasi šio gegužės mėmo, nes per metus Lietuvon
SALOJE
PAPIGINTAS PIENAS
būdamas Praboj, Čekoslovaki
kendo.
nėšio 31 d.
žuvies iš užsienių įvežama už
RASTA NUŽUDYTA
joj, prigulėjo komunistų par
15 mil. litų. Tą spragą Lietu- j
SLAUGĖ
Pieno kompanijos Uhicagoį I va ugpįi^yj, aavo jūroj sugautijai. Tenai jis buvo laikomas LI8BONA, Portugalija, geg,
ŽUVO 3 KAREIVIAI
99 ASMENYS ŽUVO
paskelbė, kad jos, pradėjus narna žuvimi.
negeistinu svetimšaliu ir liep- 7. — Priiif'.pe saloje, portu
\TOLEDO, O., geg. 7. —
galų
kolonijoj,
Afrikoj,
įvyko
J Fort Sheridan’o troku va rytojaus diena, papigina pie
MANILA, geg. 8. — Tik da- ta jam išsikraustyti. ParyžiuVienam priemiesčių rasta nu
bar gauta tikresniųjų žinių a- je būdamas jis gydytojavo gyventojų sukilimai. San Tbo- žiavusius tris federalinius ka ną — 11 centų kvortai.
DAUG JAUNUOLIŲ EIS žudyta Miss W. Rafferty, 23
pie taifūno (viesulo) siautimą tarp
emigrantų, bet ne me salos policija grąžino tvar reivius į Camp Custer, Micb.,
SAVANORIAIS
metų amž. slaugė. Ji buvo kriarti Augusta, Mich., uiSmuSS
OEN. CROVVDER-AS
.Tolo saloje. 90 asmenys žuvę. buvo tikru gydytoju. Paryja Areštuota ;/) asmenų
minališkai užpulta vėlai vaka
keleivinis traukinys trokui va WASHINGTON, geg. 8. — Tirkšliai, Mažeikių apskr. rą jai eirtant namo iš viešojo
Nukentėjo apie 140,000 žmo- žiaus policija spėja, kad jis
mų.
'greičiausia^bus Maskvos įran- AUTOMOBILIŲ AUKOS žiuojant skersai bėgių.
Mirė gen. E. Crowder’as, 73 Naujokų ėtnimo komisijai pa- knygyno. Suimta du įtaria
kis, kad Prancūzija jš savo
m. amž., buvusia Kubai am-'skelbus aplinkraštį, kad vai- mieji žmogžudžiai.
LONDONAS,
geg.
7.
Ankrašto pašalintų visus rusus'
basadorius. Didžiojo karo me-1 kinai gali stoti kariuomenės
GEROVES PLANAS
1 VYRO VIETĄ
nebolševikus.
O
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KONGRESE
tu jis daug dirbo šio krašto (tarnybon savanoriais, daug VVISCONSINO UNIVERSI
čius didėja. Pasigirdo šauksprisidengia.
Į žuvusiojo ant elektrinio kariuomenės sudaryme. Jis, kas tuo dalyku susidbmėjimo
TETAS — SOVIETŲ
maa, kad automobiliais vaidne,' g(,|ežjnMio miest(> Clcero k„.
Prezidentas
Doumer
’as bu,4
sugalvojo verstiną tarnybon ir ruošiasi paskelbtomis sąlvWASHINGTON, geg. 7._____________
__________
. . .
.
„______________________ —
LIZDAS
Kongreso atstovas Blach’as, Jvo tryliktasis Prancūzijos res Jnįa'
suva’-zyti naujomis ^i^oriaus Frank Cuchnog vie- naujokų ėmimą (drafto RiRte- gomis pasinaudoti. Įteikusieji
dem. iš N. Y., kongresui įda- publikos prezidentas. Buvo- 75
ta.ryklėmis.
“boardas” (komisi- mą).
lėmimo komisijai prašymus, su
MARSHFIELD, Wis-., geg.
vė planą, kuriuomi turėtų būt amž. Paprasto darbininko sū-1
**
a) išrinko mirusiojo žmoną
sirinkę pratinasi kariškos ma-17. — Respublikonų partijos
grąžinta kraštui gerovė. Tampus.
- I PARDUOS 5.000 NAMU
Cwhnft.
STEINAUER, Neb., geg. 8. nkštos ir susipažįsta su ka- kandidatas į krašto senato
tikslui yra reikalinga penkių
- Sudegė Šv. Antano katali- riuomenėg gyvenimu. Čia jie- rius J. B. Cbapple čia kalbi'*
BOSTON, Mass.. geg. 7.
bilijonų dolerių bonų laida. TOKIJO, geg. 8. — PraneS- Šio miesto majoras paskelbė,
kų
mokykla. Seserys vienuo- ms padeda kariuomenėj tarna damas pareiškė, kad Wisenn
PRIGĖRĖ VAIKIUKAS
Milijonai darbininkų gautų ta, kad japonų kariuomenė kad dėl neišgalėjimo užmokėti -Michigan’o ežere, ties 66įlėg mokytojos suspėjo visus vę vyrai.
si no universitetas yra sovietu
darbus prie viešųjų darbų. Vi-.Mandžiflrijoj atnaujina puoli mokesčių šiame mieste bus gat., prigėrė 8 metų amžiaus '55 vaikus tvarkingai Sveti iš
lizdas, kuriame komunistai pe
sam krašte darbai išsijudintų, mą prieš kinus sukUėlius.
parduota 5,000 namų.
PLATINKITE “DRAUGA ” riami.
vaikiukas James Bridge.
mokyklos.
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Pirmadienis, geg. 9 3., 1932

ir palaikyti lietuviškijjį veikimų. Taigi, svarV, M. Stulpinas i
i bu, kad ir čia mūsų dvasininkai ir profesiIšeina kasdien. Išskyrus sekmadienius ‘
r RENUM KRATOS KAINA: Metams — >«.OO. Pu- jonalai aktyviai dedasi prie lietuviškos spau
BM Metų — >3.60. Trims Mėnesiams — >1.00, Vienam
dos palaikymo. Vienas iš tų profesijonalų
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me— >4.00. Kopija .03c.
ir yra dr. A. Račkus, kuriam linkime ištver
(Tęsinys
i prezidentui nebereikėtų dau
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nesr>mės
ir
toliau
pasilikti
tokiu
uoliu
ir
rūpes

(Uuų jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam
Bet svarbiausiu įrodymu, giau bestatyti kalėjimų, nes
tikslui pašto ženklų.
tingu mūsų vieriintelio tikybinės ir tautinės
kad sausieji praranda pasiti jie visi būtų pustuščiai, kaip
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
minties dienraščio “Draugo” bendradarbiu.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kėjimų visame krašte, tai yra kad buvo prieš kajų. Nėra
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
“Literary Digest” šiaudinis'toliausios abejonės, kad 50%
vai. po piet
BAISUS ĮVYKIS
balsavimas. April 9, 1932 m. | v*SO8e ^* Valstybėse Prosperi
...... , . . .
xt i laidoje jo skaitytojai balsavo Jty 8USfl^tlb

“D R A U G A S”

PROHIBICIJA IR NEDARBAS

“DRAUGAS”

Prancūzuose ,vyko bais. tragedija. Nu-1

ym>

Kokia svaigiųjų gėrimų par-

žudytas jos vadas, prezidentas 1 anl.us ^o“’i 046113)

ateaukimą 2j9S3;. j davimo būdas turėtų būti Įiner. Jį nužudė Rusijos ateivis (imigrantas).
386, iš viso 4,000,499 balsai. vestas panajkinus prohibicijų

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publisbed Delly, Eicept Sundey.
8UBSCRIPTION8: One Teer — >0.00. 81x Montbs
— »A0. Tkree Montks — >1.00. One Mentb — 76c.

Nužudymo mvtjvcai
motyvai uvpm>,nn.
nežinomi.
iųu*uujsi.v

Murupe — One Teer — >7.00. 8ix Montks — >0.00.
Oepy — .OBo.
•
Advertlslnc ln “DRAUGAS** brln<s beet resulte?
▲dvertMog ratee on eppllcetlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

.

MŪSŲ BENDRADARBIO SUKAKTIS

t ii'i't'T ,į / >

»

Mūsų dienraštis didžiuojasi savo bendra
darbiais, korespondentais ir rėmėjais. Be jų
nė vienas rimtas dienraštįs negali apsieiti.
Be bendradarbių ir visuomenės paramos sun
ku būtų laikraščiui išsilaikyti. Nebūtų jame
įvairumo, nebūtų kam išplatinti.
4<Draugas” turi daug visokių skyrių,
skaitytojams naudingų, pamokinančių, infor
muojančių. Vienas iš populiariausių skyrių
yra “Sveikata — brangus turtas.” Straips
nius į tų skyrių apie sveikatos dalykus rašo
dr. Aleksandras M. Račkus. Jo rašiniai skai
tytojų yra mėgiami, nes lengvai skaitomi, gerai suprantami, pamokinantieji. Medicinos mo
kslo terminologija yra sunki. Tačiau dr. Raččbus moka suprantamai jų išaiškinti.
t Šis mūsų nuolatinis bendradarbis svei
katos skyrių veda daugiau kaip dešimt metų.
Dėl to šiomis dienomis ir minime dr. Račkaus
nuolatinio bendradarbiavimo “Draugui” de
šimties metų sukaktį. Tikrai pažymėtinas įvykis ir pavyzdingas. Laikraščiai paprastai,
daug turi bendradarbių, bet nedaug teturi
tekių ištvermingų, kokiu yra dr. A. M. Rač
kus.
Išleidus dr. Račkamuądsas, “Drauge”
įdėtus rašinius apię sveikatų "atskira knyga,
daug lapų jai reiktų skirti. O tai padaryti
tikrai reiktų. Tai būtų gražus įvertinimas
mūsų dienraščio bendradarbio patvaraus, rijnto ir kilnaus darbo, o taip pat būtų ir yiauomenei naudinga, nes rimtų knygų apie
sveikatos dalykus kaip ir neturime.
Spaudos darbas yra sunkus, bet svarbus.
Mūsų tautos atgimimo laikotarpy spauda ar
tik ne didžiausių vaidmenį suvaidino. Spau
dos svarbų pirmieji suprato kunigai ir dak
tarai; k. a. vysk. Valančius, dr. Basanavi
čius ir kit.
Amerikos lietuvių gyvenime spauda taip
pat labai žymių vietų užima. Be savo spau
dos sunku būtų išlaikyti tautybę, išjudinti
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Kad prombicija
probibicija turės
turės būt
būt
Žmogų
užmušti
yra
didžiausias
nusikal’
•
panaikinta
Jungt
Valstybėse
.. . ... .
.
... ) balsavimų laikyti visuomenės ,p
nia jungi. vaisiyDe^e,
tunas, kokĮ kas gali padaryti, lai mirtina
J
= -v • - m., , ,
nusistatymų rodykle, tai pro-. 1 nara abejonės. Tik dabar;
nuodėmė. Žmogžudys, nežiūrint kokiais mo hibicijos dienos yra jau su- jyra klausimas, kaip greitai.
tyvais jis tų baisų nusikaltimų įvykdo, pel.
jcjv.
• ,
v -•
1A „ .
skaitytos. Nes šiaudinis bal Jos panaikinimo greitumas,
niia didžiausių bausmę zemeje. Dar skau-«
,
, ,
.1
. , t• i i•
tsavimas per prezidento rinki kaip jau aukščiau matėme,
aesne ir didesne bausme /okio laukia po mirmus 1928 metais taip pat pa pareis nuo to, kaip greitai J.
ties.
V. piliečiai nustos rinkti sau
Tuo atžvilgiu nėra išimties, kokio.luomo rodė, kad to laikraščio skhi- suosius fanatikus ir hipokriPirmos sezono žuvys (makrelės) New Jersey žuvininkų
žmogus nužudomas ir kokiais tikslais tai pa tytojų balsavimas buvo teisiu tus į valstybių legislatūras, į Į pagautos ir pasiųstos prez. Hoveriui.
gas 99%, palyginus su vie
daroma.
šais,
arba oficijaliais, balsavi- kongresų ir senatų. Kada mi
Bet vis dėl to žudyti valstybės galvų yra
nėtose įstatymų leidinio įstaigauti tik sykį dienoje, laikytoju, bet užsisakė sau ko
daug baisesnis nusikaltimas. Jis yra suriš-J”1"8 Per Plento rinkimus gose susidarys didžiuma iš!Vien$ &avai> tai iau kito ne- jis nori, ar alaus, vyno, ar <letas su valstybės ir visuomenės tvarka, kuri J928 metų rudenį,
normalių žmonių, linkusių vy begausi. Ir gavęs leidimų nu- gtinės, jam patarnautojas at
dažnai esti išstatomu į pavojų ir dažnai iš, Panaikinus
priverčiamųjų
sipirkti degtinės, prie pat vai- nešė prie stalelio, užsimokėjo
išskaičiuota, kdyti savo balsuotojų norų, džios pardavimo vietos negali J— ir baigtas dalykas. Ir taip,
tos
priežasties
žūna
Šmitai
ir
tūkstančiai prohibicijų, yra
žmonių, iškyla tarptautiniai konfliktai, didi e-: kftd Mažiausia du milijonai tada bus padarytas galas pro- gerti. Turi neštis su savim ir tokion vieton įėjęs svečias ar
darbininkų šiandien gautų hibicijai. Tokis galas jau yra
ji karai.
numatomas po šių metų ru gerti arba namie arba kur ki vienas ar su draugu, gali pa
darbo.
O
kiek
darbų
atsirastų
» Žudyti prezidentų, ar kitokį valstybės
dens rinkimų, kurie įvyks lap tur. Tuo būdu, jei ir tektų sišnekėti, pasėdėti, visai savinetesioginai?
Galima
lengvai
vyrų, reiškia norėti užtraukti tautai ar tau
pasigerti, tai voliotis neteks, į ninko neraginamas, kad daukričio 8 dienų,
sakyti
—
milijonas
kitas
dar

tų eilei nelaimę, norėti nekaltų žmonių krau
Dabar kyla klausimas: koJnes nainie galima ^simiegoti. I giau gertų, jokioje vietoje
bo
gautų.
Reikia
atminti,
kad
jo.
kis turės būti įvestas svaigių-! Prancūzijoje svaigiųjų g(',- ^nio8us gali užeiti ar su žmoPrancūzų tauta tikrai verta viso pasau alaus ir vyno bei degtinės inna ar mergina, be jokios sar
lio užuojautos dėl tokios draugiškos jos val dustrija prieš karų užėmė la-1<iri gėrimų distribucijos būdas rimų monopolio nėra, bet rei- matos, kad kas iš jo stebėsis,
įbai didelę viso krašto garny- j panaikinus prohibicijų? Juk į kia pripažinti, kad ten tvarstybės prezidento mirties.
kaip kad būdavo pas mus,
Paulius Doumer’as buvo,bos dalį. Jeigu probibicija bū 1 tik dėl to ir buvo įvesta pro-Jka yra neprasta. Nors ten yra
Velionis
prez
j iš žymiausių prancūzų politikų. Tari to panaikinta, tai mokesčiai i hibĮcija, kad visi moralės ake-paug aludžių, ir prancūzai ^ada sal*unal atdari būdavo
vienas
d
rus būdo .žmogus, tačiau veiklus,!ant ^al Estate sumažėtų bent. ^ejai nurodinėjo, kad vadina
daugiau gena vyno, negu a-J
, apleidžia visa; ramiai
buvo ramaus
energingas . Ėjo *75 metus. Prezidentu.išrink- <ečdalhi. Nes tada tie visi, Įmas saliunas buvo visų bio- lauš arba degtines, bet jų be-.
etais, gegužės mėn. 13 d; Jis b»-! kurie šiandien-klaiko svaigių-1 gyĮ»ų šaltinis. Tai yra, ten; veik visai nematysi girtų vai- y
«vai„iu1u
tas 1931 metais
ris Prancūzijos prezidentas. Savo JU gėrimų bižnius, turėtu mo- kaip suaugusieji, taip ir jau-(klojantis, .kaip Amerikoje.,
būd&as vra 1)a
vo tryliktasis
nimas
girtuokliauti
išmokda1
Mat,
pas
juos
nėra
tokio
paPadavimo
būdas yra paketi mokesčius valdžiai. O da
nusistatymu jis buvo dešinysis liberalas.
vo, ir savo uždarbio pinigus' pratimo, kaip Amerike, kad >na8US i Prancūzijos, tik su
Kadangi po pastarųjįj parlamento rin- bar tie visi milijonai eina butdidžiau
kimų dešinieji nebesudaro parlamente dau- lageriams., rakętyriMns ir Suk-1 praleisdavo, ir istvirkdavo. Ir aludėje būtų ilgiausias stalas tu0 skirtumn. kad
gumos, dėl to galimas daiktai, kad nauju čia™8 va^iuinliams*-f kiŠęnes. | r«ikia pripažinti, dad tai bu- (baras) per visų krautuvės se ™Ie8‘“os« k“rtu duodama
prezidentu bus išrinktos kaįriųjjį4£u£ų ŽtuM? kiti^vbį, ^jtentieji men-,įyo tiesa, nors su mato išim ilgį, ir ten kostumeriai nešto- *r l>'Kr”1" pnblikos P“8™”vi prie stalo, kaip jaučiai prie ksmi"im'd-' Pavyzdžiui, Beroms.
*
(hesnius Tb&i^^turi pakelti! tinai.
lyne ir Hamburge, kur rašnnvisus sunkiui krašto mokes Kalbant apie svaigiųjų gė- lovio, ir negeria tol, kol neiširen«'
čius. Taip pat^įtie visi butle- rimų distribucijos būdų, rei virsta nuo' kojų. Prancūzijoj fiam teko lank’'tis>
tos
tiesiog
teatrališkos
aiuStatistikos daviniai rodo, kad Jungtinių geriai nustotų hfl^ni kitus šau kia būtinai pažvelgti į kitų aludės yra panašios į pas mus
Valstybių darbininkams algomis nutraukta dę; laisvi piliečiai, kurie mi valstybių būdus, kaip ten yra Amerike pastaruoju laiku iš- dės, jei taip galima pavadinti.
$Bus daugiau)
12 bilijonų dolerių. Bet bedarbių pašalpai rėtų, gautų gerų. alų, vynų ir išplatinamas. Pavyzdžiui,. iin- Į taisytos aiskrymines, saldainių
surinkto tik vienas bilijonas. Šie skaitmenys degtinę, be nuodų. Visuomenė sime tiktai keletu, valstybių: ir šaltų bei Saldžių gėrimų.
turėtų sudominti vyriausybę ir darbdavius. imtų palengva blaivėti ir vi, Kanadą, Prancūzijų, Vokieti- parduotuves. Ten nėra tokio'. X Daugybė žvaigždžių turi
Jei darbinftikams negalima darbų surasti, rei sokis šalies įstatymų negerbi jų ir Lietuvą.
Į ilgo baro, bet yra tiktai trunitūkstančių laipsnių kaktų pasirūpinti tinkamu bedarbių šelpimu.
__
t
_
r
___
__
_
r
Kanadoje
alaus
galima
gau
pas
baras
alaus
leidimui
iri
1
^
0,
y18,
kartų karšmas imtų nykti. Ir taip / tas
dabartinis J. V. nedarbo. slo-.'ti bet kadi restoranuose ir gėrimų’sutaisymui.
O šiaip ;tesnės uz saulę. Tos žvaigždės
“Literary Digest” balsavime ' prohibici- gutis palengva praslinktų. I? i šiaip aludėse. Bet degtinės ga ; visoje aludėje yra pristatyta I ^a&08_^.av_e aPŠviežia, nes jos
jos klausimu prieš prohibicijų balsavo dvi vėl visas krašto viešas gyve- Ii gauti tiktai išsipirkes tam staliukų dviem ir keturiems J yra-^gnines.
žios nu
nu- asmenims. Tokion vieton įėjęs ' X Vasarų, lietaus metu, vie
gubai daugiau, negu už prohibicijos palaiky minas sugrįžtų į normalias tikrų leidimų už valdžios
mų. Tas vaizdžiausiai parodo daugumos žmo vėžes.
statytų mokestį, iš valdžios kostumeris visai nereikalauja name oro sentlmetre yra 32
nių nusistatymų.
Ir tokį leidinių eiti į artimų pažintį su jos tūkstančiai dulkelių.
Ir, kaip aukščiau matėme monopolio.
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(Nepaprastai graudingas tikras
atsitikimas)

L
Motina buvo kieme, tačiau dar iš tolo

'

•JOŠ'***“*? “

pažino savo sūnų.

Sūnus priėjo prie vartelių ir taip
pat pažino motinų. Jis kažko stabtelėjo,
^pasidairė, lyg ne į savo namus patekęs,
ir, dar kartų į motinų pažvelgęs, nedrųfciai ištarė.*
— Sveika, motin! Gal nebepažįsti?
Motina tarsi ųpmirė. Jos veidas pasi
barė baltas, rankos suvirpėjo, širdis dau
žės po krūtinę. Pagaliau ji atsiliepė:
— Seikas Antanai...
B
__ Priimk nors sušilti. Buvo ruduo. Smarkus drėgnas vėjas
draskė pageltusius medžių lapus, draikė
juos po purvinų žemę, beldės į langus.
Antanas buvo apdriskęs, pusbadis, išba
rtus, Jis žiūrėj® į savo motinų ašarotomis
r
ir matė, kad senutė, kurių jis savo
Jfciku taip smarkiai buvo įžeidęs, taip pat
r|BU*ykoj suskurdo. Plaukai, kurie dar prieš
y

penketų metų buvo juodi ir tamsūs, da
bar jau buvo visai žili, retučįai ir kyšojo
iš po juodos' skarelės kaip linų pluoštas.
Veidas^ taip pat jie be tas. Jis jau visai
raukšlėtas ir pajuodęs, kaip žemė; akys
-- išverktos.
i’
Abiejų, ir motinos ir sūnaus, širdy
se tvinko gailestis. Pirmoji prabilo mo
tini:
— Eikš... šilimos ir duonos tuo tar
pu, ačiū Dievui, užteks.
Antanas įėjo į vidų, pabučiavo mo
tinos sudžiūvusių, suaižėjusių rankų ir
atsisėdo prie stalo.
Trobelė buvo nedidelė, prirūkus, bet
tokia maloni, saviška, kad joki poniški
kambariai, joki saLionai jos Antanui ne
galėjo atstoti. Jam taip pasidarė graudu,
jog per skruostus nuriedėjo keleto karš
tų ašarų.

Motina keistai žvilgterėjo į sūnų ir
nuėjo į kamarų. Antanas žvalgėsi. Ant
sienų kabojo Ue^iatys šventųjų paveiks
lai, to pati kančia ant lango, tie patys
baldai. Nors pasauly atsitiko visokių da
lykų, visokių revoliucijų, o jo motinos
namuos, galvojo jis, viskas ramu, tylu,
taip kaip buvo seniau, prieš karų. Tik

viena jam buvo neramu ir nesuprantama,
kad nematyt nei jo žmonos, nei tėvo. Negi
jie kur nors išėjo? — dunktelėjo jam.
Tuo tarpu atėjo motina. Jos veidas
taip pat buvo išlialęs, kiek pasikeitęs. Pri
ėjus prie Antano, pddėjo dubenį sviesto,
(
duonos ir prisėdus ištarė.’
— Valgyk, o aš’ tuoj užkaisiu vaka
rienę.
— Dėkui, mamfl.

Sūnus sužiuro motinai į ams. Mo
tina pamatė jo veide didelį rūpestį, ne
drąsų ir viskų suprato.
— Turbūt nori žinoti, kur tėvas? —
pasakė vos ašaras sulaikydama.
— Taip... mama.

— Ir žmona?...
Sūnus sužiuro motinai į akii
— Taigi..,
— Palauk, sūnau, viskų sužinosi. Pi
rma pasakyk, ar jau kitoks esi...
— Motin, aš pabėgau... Aš vėl toks,

koks anksčiau buvau.

Motina apsikabino sūnų, ėmė bučiuo
ti jo galvų ir Verkti.
— Mano sūnau... Aš tau viskų papašakosiu.

Stankūnai gyveno pasiturinčiai ir bu
vo laimingi. Nors 12 margų ūkis, kurį jie
valdė, buvo toliau nuo miestelio ir žemė
ne pergeriausia, bet. Stankūnui, gražiai
ir dievobaimingai gyvendami, užaugindavo gyvulių, parduodavo ir pinigų svar
biems reikalams užtekdavo, dar net pa
skolindavo kitiems. Tačiau laimė trumpa
viešnia. Ji ateina, nusišypso ir vėl nu
eina, dažnai palikdama vargus ir nusimi
nimus.
Stankūnai turėjo du sūnų. Vienas
žuvo didžiajame karė, fronte ties Varšu,va. Stankūnai nusiminė, liūdėjo ir visų
savo viltį dėjo į jaunesnįjį. Antanas bu
vo paklusnus, malonus vaikas. Dažnai rao-(
tina, sakydavo, kad Dievas aįėinė vienų,
už tai <fevė kitų, kurs įstengs užgydyti
visas žaizdas.. /
Pasibaigė vasara. Pradėjo-kurtis Lieluvos valstybė. Antanas jau buvo suau
gęs. Iš karto labai buvo užsidegęs stoti
savanoriu į Lietuvos kariuomenę, bet pa
s kum nurimo.
Nuo Dauguvos ėjo bolševikai... Jie
jau buvo pasiekę Panevėžį ir artinosi link
Stankū: ų. Antenas vis nieko. Eidavo į

bažnyčių, klausydavo tėvų, ardavo žemę.
Net vedlė, gavo gerų ir gražių žmonų. Ro
dos, ko ir tereikėjo. Tik po kokio mėne-i
šio su juo pradėjo darytis kažkas nege
rai. Jis ėmė bičiuliauti su visokiais pa
daužom, susitikdavo su atėjūnais rusais
— bolševikais ir vienų kartų parėjo gir
tas namo ir prikibo prie motinos:
— Mama, jokio Dievo nėra. Išmesk
lauk tuos paveikslus.
— Kokius? — lyg nieko nesupras
dama paklausė motina.
— Nagi visus tuos. Jie temdo tavo
protų.
Motina ėmė verkti.

— Pablūdai, vaikeli. Tavo paties pro
tas aptemęs.
Antanas karščiavosi. Atsistojęs vi
dury trobos, kaip koks komisaras, drožė
visokius niekus ir įrodinėjo, kad visiems
reikia būti komunistai^, bedieviais
Motina ir jo žmona , kuri drauge
gyveno su visais, ėmė verkti. Tik tėvas
piktai pakėlė galvų ir, į sūnų žvilgterė
jęs, sušuko: !1
— Gulk ir tylėk! Kitaip duosiu į
dantis, kad ir sūnus esi!
(Daugiau nūs)

Pirmadienis, geg. D d.., 1932
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Tauta ir valstybė

da nors išdrįsęs moskoliu va- 1871 gimsta suvienytos Vokie- kią valstybę, kokią yra užsi šeimai, tuo tarpu indai ne tik
tijos valstybė.
dintis. Bet gana apie tai.
tarnavusi. Tikrai. Tautos išsi savo valstybės neturi, bet ligi
*
1830 m. nuo Olandijos atsi-i lavinimo, bendrų reikalų at Šiol tebėra anglų pastumdė
3. Kas yra tauta
meta Belgija. Nuo Turkijos jautimo laipsnis, prisirišimas liai.
.Bendra praeitis sudaro jė atkrinta Graikija. (1830 m.) į- prie savo valstybės neabejo
gą, veikiančią tautos jausmus. sikuria Rumunija, (1854) įsi tinai turi daug reikšmės tau Tautos įtaka valstybei vyk
Karai, įvairūs laimėjimai ir kuria Serbija, (1856) atsista tos įtakai valstybei reikštis. sta tiesiogiai per jos renka
pralaimėjimai — veikia žmo to Bulgarija. Iš pradžių šitos Bet svarbiausias vaidmuo ši- mus atstovus valdžios užd'avines, jungdami juos į daiktą. valstybės yra pusiau savaran-! tuo atveju bene priklausys i- niams vykdyti. Savivaldybių įNe mažiau yra reikšminga kiškos, bet vėliau: 1878 Rumu tukai,. kylančiai iš tautos bū staigos, seimas (parlamentas)
kalba. Nors čia esama įvairių nija su Serbija, 1908 ir Bul- do, įpročių, iš' įgimtų palinki- yra svarbiausi tautos įrankiai
iškrypimų./ Esama tautų, ku garija lieka visiškai nepriklau mų. Štai dviejų Ameriką: šiau daryti tiesioginei įtakai vals
tybei. Netiesiogiai ta įtaka dar
rios kalbą vartoja vieną, o lai somos
rinės ir pietų Amerikos vaizko save įvairiomis tautomis, Pasauliniam, karui (1914-'das- Kai ?amtos turtais Sian- reiškias per spaudą, įvairias
tautos organizacijas, draugi
pav. airiai ir anglai, kroatai
1918 m.) praūžus, atsistoja ros Amerika menkiau Visaga jas, suvažiavimus.
ir serbai. Tačiau kalba tau
ant kojų lietuvių, latvių, estų, lio aprūpinta negu pietų jos
tai yra didžiausias turtas. Per
lenkų, čekoslovakų, airių, pie kaimynai, pietų Amerikos val 6. Valstybės įtaka tautai
kalbą tauta įgyja aiškų tau
tų slavų tautos, įkurdamos sa stybės kur kas blogiau gyve- Mokyklos, valstybės įstaigos,
tinį veidą, išsiskirdama iš ki
vo nepriklausomas valstybes. ..a, negu Šiaurės Amerika. Ju-.kariuomenė, policija, teismai,
tų tautų. Nemaža reikšmės tu
Iš kūdikių tautos išauga į vv- ngtmės šiaurės Amerikos Vai- jrtatvmai> valstyMs Twiamas
ri religija, tautos kraujas, plau
visa taij vienais aW,
rus. Jog nenori kęsti kitų pri stybės visais atžvilgiais yru flkis,
kiąs mūsų gyslose. Per tat ykitois
mestos globos, nes jaučiasi su jas pralenkusios. Kodėl? To- tjkjmais aiski
ra įgyjamas tam tikras, kiek
brendusios, kad savarankiškai dėl, kad ne vienodo būdo tau- stebimai vdkia teu,os
vienai tautai skirtingas būdas
jausnlus ,enkiant juos
verstus. Tačiau toli gražu ne tų Šeimininkaujama, šiaurėje
(temperamentas). O svarbiau
visos pavergtosios tautos šia matome Anglijos išeivius jsi- tikromis kryptimis reikštis. Issias pažymys, nusakąs žmonių
ndien yra išsilaisvinusios. O kūrus, o pietuose romanų kil- torijoje randame paTyzdžil)i
priklausomybę tai ar kitai tauišsilaisvinusioms vis dar gre mės tautas Įsigalėjus: ispanus kili vaiatvbinėmis priemonėmis
,ai> y™ dvasinis žmoni’
sia iš stipresriiųjų šaHes pa bet portugalus. Vieni yra ku.)niėKinta ifevk naū1; keliaj
minumas, gilus mūsų atjautiatskleisti. PaVynvojus vėl jų priklausomoms puu energijos, darbštūs^kiti t,,
mas, jog esame tam tikros tau
tinginiai,
apsileidėliai. Kitas džiui, Rusijos imperatorius
būti. Dabar aiškiau, atrodys
tos sūnūs. Juo tas pajautimas
tautos, ir valstybės savitarpio pavyzdys: Japonija ir Indija. Detras Didysis, buvo sumanęs
yra stipresnis, tuo didesnė vIndų esama 300 milijonų, įsi per valstybės įstaigas Rusiją
santykiai.
ra t tautos vienybė, o su ja atkūrusių viename turtingiausių su Vakarų Europa sulyginti.
si randa didesnis atsparumas 5. Tautos įtaka valstybei žemės rutulio pusiausalių, tuo
Jisai pats ir jo padėjėjai ka
kitų tautų įtakoms. Tauta, tuo Įtaka yra didelė. Ji reiškia tarpu japonų vos 50 mil. Ir
rpė Rusijos gyventojams barz
būdu, yra toksai žmonių susi si rietiesioginiais būdais, o šie paskutiniai yra tapę padas, kad europiškiau jie atrovienijimas, kuris dažniausiai taip pat ir tiesioginiais. Pir
saulio
galiūnais.
Jie
turi
įsteidvtų, trumpino sermėgas, daatsiranda dėl vienos kalbos, muoju atveju, berods, pran
gę vieną stipriausiąjį} valsty-. vinėjo įsakymus kokios išvaizvieno kraujo, bendros praei cūzų yra ne be pamato sako
ties, dažnai* bendros religijos, ma: kiekviena tauta turi to bių, priklauso didžiųjų tautų dos rūbai turi būt siuvami,

Nejudamas pamatas valsty-, šitokiu atsitikimu tauta valbės santvarkoje neabejotinai stybėg širdimi tampa?
priklauso mūsų maitintojai žeTautą suprantame dvejopa
mei. Tačiau be jos esama ki prasme. Kaip išsiskirianti iš
tos valstybinio rūmo dalies. kitų tarpo (dažniausiai savita
Ši, priešingai valstybės lieju kalba, papročiais, palinkimais)
darniems pamatams, yra kupi skirtingą tautinį venetą (tau
na gyvybės ir judrumo. O sa tybė ir kaip sutampanti vals
vo reikšme valstybei pralen tybinės priklausomybės dėka
su kitais tautiniais vienetais,
kia žemės svarumą.
sudaranti tuo būdu tautą pla1. Valstybės širdis
tesniąja prasme.Būtent. PirValstybės negali su saulejmuoju atsitikimu mes sakome
gyventi. Valstybės gimsta ir Į Šveicarijos gyventojai tautyiniršta. Kiekviena jų turi sa-I bės atžvilgiu yra prancūzai,
vo gimimo dieną, o žuvusios vokiečiai ir italai, antruoju
turi dar mirimo metrikus. Ta pasakytume: šveicariečių esačiau kaip jų gyvenimas ne rna kultūringų, o amerikiečių
vienodai klojasi, ‘ taip ir mir turtingų. Kas yra tie šveicatis nevienoda būna. Vienos va riečiai ar amerikiečiai, tuo laIstvbės, kartą mirties patale biau, kad “šveicariečių” kalatsidūrusios, užmiega amžinai, ba žmones kalbant nesame girTo pavyzdys Romos valstybė dė ję (tokios kalbos pasaulyj
senovėje. Buvo pasaulio ga nėra, kaip nėra ir amerikiečių
liūnas. Anuomet nebuvo dides knlbos). Šveicarijoje labiausiai
nės valstybės už ją. Tačiau vartojama vokiečių ir prancū
sykį žlugusi, daugiau neatsi-. zų kalbos, o Jungtinėse Vals
kėlė. Tuo tarpu plėšrių kai tybėse — anglų kalba. Tuo ta
mynų prieš 190 metų išdras rpu kai spaudoje ir šiaip gy
kvtą Lietuvos valstybę, kad ir voje kalboje tuos vardus gir
gerokai apkarpytą, turime šia dime nuolat vartojant. Ką tai
ndien vėl atsistačiusią.
reiškia? Tai, kad gyveną Švei
Nuostabus reiškinys. Kodėl carijoje prancūzai, vokiečiai
galėjom vėl atsikelti? Todėl, bei italai sudaro vieną Švei
kad žlugus anų laikų Lietuvos carijos valstybės piliečių šei
valstybei, lietuviij tauta dar myną, arba. kitaip šveicariečių
nebuvo lavonas. Ji buvo gyva tautą. Kaip ir įvairiausio tau
ir gaji. O kol gyva tebėra tau tinio plauko Jungtinių (Ame o svarbiausia žmonių dvasinis
ta, tol ji gali vėl atsikelti, at rikos Valstybių gyventojai to giminumas jungia visus į vie
statyti savo valstybę. Senovės je valstybėje gyvendami ir jos ną didžiulę šeimyną. Čia nau
Romai tat nepavyko įvykdyt priklausydami sudaro ameri jas klausimas iškyla, būtent,
todėl, kad, žlungant valsty kiečių tautą arba kitaip sa kodėl ne visos tautos vienodai
bei, tuo pat metu nyko romė kant tos valstybės piliečių šei gyvena?
nų tauta; išnykusi, užleido vie myną. Vadinasi, gauname tau
4. Tautų atbudimas
tą atėjūnų barbarų tautoms, tą pilietybės arba valstybės
kurios didingos Romos griu priklausomybės prasme. O iš Tauta nėra žmonių sugalvo
tas ar išrastas dalykas. Tau
vėsiuose įsikūrusios ir galvo- to plaukia išvadai, kad valsty
tos atsirado nejučiomis, daž
te negalvojo apie tos valsty bės širdis, o ja esti tauta, gali
bės atstatymą, Vadinasi, tau būt ir ne iš vienos tautos žino niausiai patiems žmonėms to
nepastebint. Ne tik pirmomis
ta kitų valstybinės santvarkos mų sudaryta. Senovės Lietu
.
v
,
.
, • savo gyvenimo dienomis, bet
, , , .
dalių tarpe! yra nelyginant ši vos valstybes
sienose randa-’.
_
x_ A
ir toli po jų tautos ilgai pa
rdis žmogaus kūne. Kai žmo me, pavyzdžiui, didžiulius že
lieka kūdikiais, nenumanydagus, kritęs nuo* smūgio be są mės plotus, gudų, ukrainiečių
mos siavo svorio gyvenime.
monės, tol yra gyvas, kol jo ir net totorių gyvenamus. To
kūne plaka širdis, o širdžiai kiais atsitikimais tačiau yra Pirmuoju gyvenimo tarpu jos
gyvena nesupratusios, neįsisąplakant, žmogus vėl gali atsi svarbu, kad Įvairių tautinių
tiesti. Taip ir valstybė, priešų dalelių sudaryta valstybės “ši monijusios, kas jos yra. Vie
smūgių sugniuždinta, gali vėl rdis” būtų širdimi tikra to nos gyvena susiskaldžiusios
atsikelti, jeigu palieka gyva žodžio prasme, vadinasi, neštų mažutėmis valstybėmis (pav.
Italija ir Vokietija prieš susi
jos širdis — tauta. Del to, iš valstybei jėgas ir gyvybę. O
draskę Lietuvą rusai ilgai šiaip dažniausiai būna tada, vienijant), kitos velka stipres
nių tautų jungą, būdamos jų
draudė mūsų tautai gimtąja kada sudarančios valstybę įkalba savo knygas bei laikra vairios tautos, ne baudžiauni pavergtos. Tačiau XVIII am
žiaus pradžioje atėjo nauja
ščius turėti ir skaityti. Del to, nko ir pono viena kitos atžvil
neleido steigti lietuviškų mo giu santykiais gyvena, bet vi gadynė. Tautos pradeda busti.
Atsiramdto. reikalavimų, kad
kyklų, persekiojo bažnyčią, In sos jos valstybėje lygiomis
biau susipratusius žmones trė- "teisėmis naudojasi, lygiomis kiekvienos didesnės tautos gy
mė į Sibirą, pūdė kalėjimuo- prievoles neša, kada jos tik- venamo žemės ploto ribos bū
ti) suderintos su jos įkurtos
se. Rusai nenorėjo tenkintis rai tampa piliečių tauta, vadivalstybės sienomis'. Iš čia ndtno, kad buvo sugriauta Lie- nas, lygybės ir laisvės pagritoli ligi šūkio, kad stipresnių
tuvos valstybė. Jie norėjo pa ndu sudaryta valstybės šeimyjų pavergtos tautos kratytus
čią lietuvių tautą pasmaugti,
----- na. Tokiomis valstybės gyve- . .
x
.
kad, surusinta ir supravosla-i nimo sąlygomis paklaustas ’,e a,8V$® ®^o
pepri"
vtbta, daugiau negaičt, būti Avcfcarijou pranctteaa' ar vo- Manaomybc,,kurti. Vieno, tau
savarankiška, vadinasi, naga- kieti, kaa ji. yra, nesakys: e-j 08 ,lma ^eny
sveti
'mų
jungo
kratytis.
1859
—
1871
lėtų atstatyti savo valstybės. pu a5 prancūzas, o aš ‘vokie
m. susivienija italai, įsteigdaPriėję tačiau išvados, kad tau tis. Ne. .Tie atsakys: esu 5veimi Italijos valstybę, 1866—
ta valstybės santvarkoje yra carietis. Kaip paklaustas Di
tarytum širdis, turime štai ką džiosios Lietuvos kunigaikStypridėti.
stės gudas anuomet sakydavo;
2. Tauta Ir pilietybė

9

esu aS 4‘Iitrinas.” Kitaip at

rodys vaizdas tenai, kur val
stybė gyvenančioms joje tau
toms kalėjimu virtusi. Pavyz
dys; carų Rusija. Jos vald
žioje gyvenusios prieg didįjį
karą carų pavergtos tautos
, ... ,_ _ , , a
.
..(lietuviai, latviai, estai) visas

Gyvenime matome atsitiki
mų, kada ne vienos tautos žmo
nės sudaro valstybę. Šveica
rijoje, pavyzdžiui, randame
gyvenant prancūzus, vokiečius
bei italus, o Jungtinėse Amerikos Valstybėse matome su. „
....... , _
smelkus įvairių įvairiausių kra '
’
....
pastangas
dėjo
tam,
kad žūt
štų išeivius: anglus, vokiečius,
prancūzus, italus, lietuvius, le būt maskolių jungo nusikra
nkus, žydūs ir t.t. ligi juoda tytų ir tų tautų tarpe neran
odžių (negrų) imtinai. Kaip dame žmogaus, kuris būtų ka-

BULL Rl
Mt.
Mth WtlK ,

kaip dėvimi sir t.t. Ar daug
šitaip veikdamas jisai pasie
kė naudos, yra kitas klausi
mas. Svarbu tai, kad jo vei
kime matome ryškų mėginimą
iš pamatų paveikti tautą val
stybės turimomis priemonėmis
(per policiją, valdininkus ir t
Valstybės įtaka taujai pa
prastai nuolatos reiškiasi, ta
čiau ne visada būna tautai vie
nodai naudinga. Didelis yra
užtat nuopelnas tautai tų vyt.).

(Tęsinvs nuo 3-čio pusi.)

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

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

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
Rocsn 905
TeL Dearborn 7966
Valandos* 9 ryto Iki 4 po piety

Vakarais: Utarninkais ir Ketvertais
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
Namų Tel. Hyde Park 8395

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

Telephone VlCTORY 2213

VASARINE “DRAUGO” EKSKURSIJA
Dideliu Francūzų Linijos Laivu “FRANCE”
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO-JUNE

16

DIENĄ

NU PIGI NTOS KAINOS 20%
IŠ NEW YORKO į KLAIPĖDĄ ................................................ $75.50
į ABI PUSI.................................................................... .’............. $125.50

A

•v...
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? Šią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D.
“Draugas” rengia ekskursiją dilžiuliu
Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per
Havrą į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai
patogus. Manantieji aplankyti Tėvynę
Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informa
cijų ir laivakortės į “Draugo” Laivakor
čių Agentūrą, kur gausite
gerą
*
~ ir patenkinamą patarnavimą. Mes parūpiname vi
sus kelionei reikalingus dokumentus ir už
patarnavimą nieko neskaitome.

‘DRAUGO’ LAIVAKORČIŲ
AGENTORA
2334 S. Oakley avė. Chicago, III.
LAIVAS

Telefonas ROOSEVELT 7790

“FRANCE”

BY CARL ED
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vo tautos jėgas, mes vėl dide TOLIMESNIEJI VYTAUTO tytujų sąmata sumoj virš pu-o daugiau ne 20,000 litų. Be to kontraktavimu buv. karininFirma Juakers psietato So
li tapsim.
DID. MUZIEJAUS STATY- i sės milijono litų. kad ir ne-1 Kybartų vokiečių vidurinė ’kų geležinkelių ir karo clie- vietams medžiagų ir motorus
turėdamas tiek pinigų, kanu-j mokykla,
Marijampolės Ry
BOS DARBAI
Lietuvių tauta nėra nusulėmijos specialistų. Karininka karo lėktuvams, fabrikas Kal
tėtas yra numatęs, tuoj pra-|giškio Jono jgiiunasdja ir ’kit.
: j'usi kaimyninių tautų atžvil(Tųsa ant 4-to pusi.)
ms duodamas aukštas atlygi bamu Šering chemikalus: chlo
Praėjusiais metais sienos irjdiėti šiuos darbus, pivitikėda Neatsiliko ir kitos įstaigos— nimas, Berlyno bankų garan- rų, sultonų ir tt.
1 gi u. Nėra pavergusi jų nė vie
rų, kurie, stovėdami valsty no piliečio, ar kieno žemės bokštas buvo užbaigti. Stogas mus, kati i# visuomenė ateis
Geležinkelių v-bos eksploatu- luotas. Be to, nuvykę JSSSK
bės prieky ir gerai auniatydu atplėšusi. Jeigu turime savo visas apdengtas. Pasiliko vi- pagalbon aukomis.
. . . , .
.
h iriuos Henzkel' ir Sohngeu
ei jos direkcija, Valst. draudi vokiečių karininkai gausiai. ..
....
mi tautos silpnąsias vietas, krašte ir nelietuvių, tai ne deLsas vidaus ir iš oro tinkavi....
kulkosvaidžius.
Tuo tikslu Vytauto Komite- mo įstaiga ir kit.
speciuliškus priedus, jei jiems
moka valstybės veikimų taip to, kad mes juos būtume nuo mas, langų ir durų įdėjimas ,
...
.....
Vytauto Didžiojo Komite teks dalyvauti raudonosios ar VEŽA AKMENIS MIESTE
. . ,
. ,,
to prezidiumas yra išleidęs at
pakreipti, kad tautoje naujų jų gimtinės, atplėšę ir į Lietu ir visi
kiti įtaisymai. Suma-1 ....
. .
.
.
. . .
y;
. .
. isisaukimų į visuomenę ir Vi tas neabejoja, kad ir kitų vie mijos operacijose. Iki kovo 1
jėgų išugdivtų, jų tuo būdu su
LIUI GRĮSTI
. .
, , .
vos valstybės sienas smurtu toj visiems šiems darbams rei
. .,
v.
... ,«us savo skyrius, kad iki rug- šųjų įstaigų tarnautojai pa d. į SSSR išvykę 30 vokiečių
stiprindami, o jos silpnybes įterpę. Ne. Jie patys geru no- kalinga
nemažiau vieno nuli- ....
_ . , ,
piucio menesio būtų orgaiu- seks šiais pavyzdžiais ir pasi karininkų, jų tarpe vienas ge Švėkšna, Tauragės aps. Pa
visiškai ar dalimi apgalėdami.
. ru yra pas mus atkeliavę ir jono litų. Prie dabarties pinizuotas aukų rinkimas. *
ryš dar kartų sugloboti sta nerolas .Nuo kovo 1 d. į SSSR staruoju metu ūkininkai veža
,
,
, .
kam jų yra įgrisę'Lietuvoje giškų sunkumų vargu surasti
išvykę dar 40 vokiečių kari
Pakartoti procentines nuo tomąjį paminklų.
valstybės, kaip organizuotų gyventi, tie gali šiandien išsi
akmenis Švėkšnos miesteliui
tiek lėšų, kad visi darbai bū
ninkų.
algų
aukas
jau
pareiškė:
Ka

tautų įrankiai yra daug prisi nešdinti, iš kur atkeliavę. Lie
grįsti. Miestelis jau pernai
tų galima jau šių vasarų atVokiečių
fabrikai
nuolat tie
VOKIEČIAI
GINKLUOJA
ro
ligonines
karininkai,
Tiedėjusios prie jų stiprumo ir tuvos valstybės širdį šiuo at
pradėtas grįsti. Grindinys la
likti, tačiau tų darbų dalis y- , •
...
......
kia
Sovietams karo medžiagų,
SOVIETUS?
*
;
kimo
valdybos
karininkai,
Kagalybės išugdymo.
bai reikalingas, nes miestely
žvilgiu sudaro lietuvių tauta, ra būtina atlikti, kad jau šiais •
nors Versalės sutarties 170 ir
i
,
Klaipėdos ir Raseinių
būna nemažas judėjimas, ku
kuri ir yra atsakinga už savo metais persikeltų į naujus rū- į
7. Tauta ir valstybė
apskr. komendantūros, Karo Prancūzų laikraštis “Jour 171 straipsniai draudžia Vo
valstybės tolesnį likimų.
riam dar kliudo rudenio ir pa
mus.
Tačiau, katra viena kitų dau
technikos tiekiiųo skyrius, nal de Debats” duoda įdomių kietijai tiekti karo medžiagų
“IV.”
vasario purvas.
giau gali paveikti:' valstybė
Komitetus yra nutaręs būti- i Kariuomenės intendantūra, a- žinių apie slaptų karo bendra svetimoms valstybėms. *
tautų, ar tauta valstybę. Dvie
nai užbaigti statybų tos Vy viacija, 7 pulkas Klaipėdoje darbiavimų Vokiečių su So
SENSACINGAS LENKŲ GE
vietais. “Journal de Debats’’
jų nuomonių čia būti negali.
tauto muziejaus dalies, į ku ir kiti.
NEROLO SIKORSKIO STR.
Valstybės gyvenimas galutino
rių numatonla perkelti Karo
Toliau švietimo ministeri- tvirtina, kad Sovietų atašė
APIE VOKIETIJOS. IR S. S.
Berlyne yra susirūpinęs užje išdavoje yra žmonių ranko
%
S. R. KARO PASIRUOŠIMĄ uiuziejus. Šiems darbams at-Į jos pradžios mokyklų inokysudėjo
se. Jeigu labai daug ji pri
likti sudalyta inžinierių sta-*tojai; net mokiriiai
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
klauso tautos įgimtų palinki
Sk ' • v
Prancūzų žurnale “be MoPER SAVAITĘ
mų, tai dar nereiškia, kad val
is” ir anglų ir olaiulų spau
Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
Kad duoti' žmonėms progos išvažiuoti į Europą
stybė negalėtų būt tobulina
li Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
doje pasirodė lenkų generolo
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
METŲ SUKAKTUVĖS
— per vieną savaitę aš suliesėjau
ma, gerinama, stiprinama. Va
dešimčia svarų, t-odėl nerandu žodžių
Sikorskio straipsnis apie vo
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californijią ar į
išgirti tą vaistą.
lstybę galima sukurti stipriais
kiečių karo ruošų.
Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
pamatais tiek pat, kaip ir ant
neavojingai imk pusę Kruschen pusę
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau iif maloniau
Gen. Sikorskis tvirtina, kad
arbatinio šaukštuko su karštu van
silpnų pamatų pastatyti. Tat
deniu prieš pusryčius. Tai' saugus bū
laiką praleisi.
Į
A A
das pašalinti nedailią išvaizdą.
priklauso nuo tautos, ar, tiks Vokietijoje viskas yra paruo
Butelis, kurio užtenka keturioms
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiaies ekskursijas:
liau sakant, nuo tų žmonių va štų, kad tuojau galima būtų
savaitėms,
visai pigiai
teatseina.
Pirmoji
ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lios, jų darbštumo, jų užside padaryti visos pramonės mo
lio nenuliesėsi, tai gausi' pinigus at
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VHI.
gal.
gimo dirbti valstybei, žmonių, bilizacijų karo reikalams. VoAntroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
Bet
žiūrėk, kad butų
Kruschen
kurie tų taute sAdaro. Koki'*1**“ ***» “ts,“W W,druska — pamėgdžiojimų yra daug
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre i
ir tuii saugotis
bus tie žmonės, tokia turės į0**
« »nlijom,s
Klaipėdą.
būt. ir valstybė, štai žodžiai I P“*“
kareivių.
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
For
COLDS,
COUGHS
bajorų Lenkijos antrašte vie
Vokiečiai nuolat bendradar
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa į Klaipėdą .... $75.50
no švedų mokslininko pasakv- biauja su .bolševikais, taip,
Į abi pusi................................................. ............. $125.50
Sore thnoaC, muettular rheu-

TAUTA IR VALSTYBĖ

ubo

NUPIGINTOS LAIVAKORTES

t.i. Ne svetinių valstybių 1772, kaip jie

1793 ir 1793 metais Lenkijai Į jais 1917 metais. SSSR nuopodalinti surašytos sutarty- Į lat dirbu 'vokiečių instruktobuvo jos žlugimo priežast e, riai.
sako tas mokslininkas. Ne. Su-į Vokiečiai esu ruošiu žygį į
tartys buvo tik Lenkijos iš- Rytus, o Sovietai į Vakarus,
draskymo dokumentai. Tuoj
tarpu jos žlugimo priežastis
GERB. KUNIGAMS ŽINO
kur kitur slėpėsi. Mirtis gy
TINA
veno tos valstybės širdyje —
pafiuje tautoje, nes joi tau ,
hniai jausmai,

» prisirisi,uos

matie aches & pains, apply M usterole, the "counter-irritant”

bendradarbiavo su

Sw„Msįs
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Gegužio—May 10 d.—KJNGSI1OLM
”
”14 d.—AęUITANIA
”
'
”25 d.—tBifclRENGARIiA

AT ALI. BIMJGGIST3

”

10 F1ECE COSMETIC
SĖT $1.97

genojo

Thls Is a Fatir-Iip Vlvani Sėt andlncludes face powder, $1.00; Rouge, 75c,
Tįsaus Creani >1.00, DepUatory J-t. 00.
Facial Astrlngent *1.75, Bath Salt t.00,
Toilet Water Sj.26. Perfume J2.75, Brilllantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai
Valus $12.00. Spsclal prieš, $1.97 lor all
ten plsces to introdues thls line.

{statyluu, su Vulga-

prie savo valstybės buvo ap j tos tekstu, Antras Tomas, plo• nais popieriniais aptaisais,
vo, ten girdėti trys skirtingos!^
nuomonės. Pasiaukojimus val Šventasis Raštas, Senojo
stybei nyko, o netvarka augo Testamento III. Psalmių kny
kasdien, nes kiekvienas į save ga, patarlių knyga, Ekleziastraukė. Štai kodėl Lenkija žiu tikas, Izajo pranašystė. Vertė

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito— patarnauja veltui.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
dienomis:

miręs. Kur du lenkai sueida

Vardas
.................. ..
Adresas ..................................
' Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

JUOZEFINOS KARPIŪT1&

Bea Vaa 58O-5th Avenue, New York

”28 d.—FRKIR11RJK YilI “DRAUGO”

Birželio—June

EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRtA, eina tiesiai į
Klaipėdą.
3 <t—ILE DE FRANCE
7 d.—BREMEN
II d.—PARIS
16 dt—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
18 d.—UNITED STATES
9 d.—ILE DE FRANCE
30 d.—CRIPSUOLM

go.

Persiskyrė su šiuo pasauliu m ūpų mylima dukrelė Juozefina
ir Koinentorių pridėjo Vys
S dieną gegužės, 1931. Vos tik sulaukus 16 metų amžiaus, pa
kupas Juozapas Skvireckas,
likdama labai didžiam nuliudime savo tėvus ir brolį. Jau prabė
8. Lietuvių tauta
go vieni metai, kaip tu, musų myiinfa dukrelė a. a. Juozefina,
Plonais popieriniais aptaisais.
palikai mus, bet musų atmintyje ir širdyje, musų mylima duk
Bet Lenkija, pati žlugdama,
relė, gyvensi su mumis amžinai. Lai tavo kūnas ilsisi Sr. Kazi
Kaina $3.00.
miero kapinės*;, o likusieji liūdime. Mes, tėvai ir brolis, niekad
ir lietuvių tautu prapultin iVadovas Sakyklai. Trečioji
tavęs a. a. Juozefina neužmiršim kol gyvi busime. Tu pas mus
klampino. Tie skaudūs smū
jau daugiau nesugrįfti, bet mums ateina ta šiurpulinga valanda,
| knyga, Pamokslai apie Dievo
kurioje reikės mums palikti šį pasaulį ir keliauti į amžinąjį gy
giai, kurie ištiko anuomet Lie
venimą. Dieve, Mielašu-dlngiausias, nuvesk mus, kur musų my
Malonę, Sakramentus ir Mal
lima dukrelė yra, kad mes visi vienu kartu galėtume garbinti
tuvą, buvo teisioginė anksty
dų, Antrasis padidintas leidi
Dievą Brangiausi savo per amžių amžius.
__
vesnio mūsų susidėjimo su le
Hpngdami
šių
vienų
metų
paminėjimą
už
a.
a.
Juozefinos sielą
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
su gedulingomis pamaldomis, kurios bus laikomos gegužės 10 d.,
nkais (llorodlio ir Liublino
kas. Kaina $1.50.
19132, 7:45 vai. ryto, Šv. Antano bažnyčioje. Visus gimines ir pa
unijų) išdavinys. Per tat mes
žįstamus nuoširdžiai meldžiame atsilankyti į pamaldąs ir pasi
Virš minėtas knygas galimelsti už a. a. Juozefinos, mus dukrelės sielą, kad Mleiaštrdinpalaipsniu krypom visiško ne-,ma guu|i;
giausia ir Gailestingiausias Dievas suteiktų jai amžiną atsilsį ir
amžinoji- šviesa jai šviestų per nepabėgtus amžius.
priklausomybės praradimo Ii-į ugpAUGO” KNYGYNE
Ištariam labai širdingą ačiū giminėms ir pąžįstaniiems, kurie
nlcui, ligi tikrai praradom. Bet1
yra dalyvavę a. a. Juozefinos pugrabo ir laidotuvių dienose.
dabar vėl atsikėlėm.'Ir atsikė 2334 So. Oakley Avenue,
NuliudusiJ. Karpių Aehnyua
Chicago, III.
lė m ne kurių geradarių dėka, Z
bet <l<d to, kad lietuvių tautodar būta jėgų, kad nuo mir
ties išsigelbėtume. Savo krau
BILLY’S UHC.LĘ
ju ir prakaitu įkūrėm valsty
bę. Tai žiūrėkime, kiek galė
dami, kad vėl neištiktų mus
smūgiai, kurių netolimoje pra
eityje esame ragavę. Atminki
roe rytų keldami ir vakare pa
silsėt guldami, kad tų smūgių
priežasčių, reikia ieškoti mūsų
bi n dtavime su lenkais.

Praeityje padnrytų klaidų
i ndiien mums kartot yra ne

valia. Turime gyventi, kovoti
n kurtis pačių pajėgomis, la-

l lustai savo jėgomis pasitiI i Jarui

ir

mažiausia

ieškoda-

iin paramos svetur. Išugdę sa-

Nesirūpink niežėji
mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
z ir kitai* odos negerumais.
Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo—
saugua

Apttekose.

»5c„

60c..

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga ‘MEye
Beautj” ant

<1.00.

žemo

FOR SMK

Murina Co., Dpt. H. S., * B. Ohio St., dueago

Švelnina gaivina
Jus ją pamėgsit*
Care” arte "»ye
pareiknlavtmo.

.F<,> »;ii
D R

Pirmadienis, geg. 9 d.,

LIETUVOJE
TĖVAS KALĖJIMO PRI
ŽIŪRĖTOJAS, O SŪNŪS
AMŽINAS KALINYS

Apygardos teisino kaltina
mųjų tfuole sėdi du jauni vy
rukai; G r. ir Ž. Juodu dideli
mėgėjai svetimų paltų. G r. 20
lnėtų vyrukas, jau tris kartus
baustas už įvairias vagystes,
Ž. — 30 metų amžiaus, du ka
rtus baustas taip put už va
gystes.

I

n G

Is

nenueina niekais ir turi ne
mažų nemalonumų, kurie bai
gsis nežinia kuo.

tekši į kalėjimų, o tėvas turės
saugoti.
— Aš jau buvau kalėjime,

bent tris kartus.
Ž. — plačiapetis vyrukas,
panašus į jūrininkų. Jis taip
pat prisipažįsta paltus vogęs.
— Kuo užsiėmei prieš pa
teksiant į kalėjimų?
— Tarnavau policijoj.
— Tai kam vogei?
Jis aiškinasi turėjęs kų pi
r.kti “r !»«*«<>«.
S“1“
išeina, kad jis paltų pavogęs
lyg ir šiaip sau, be jokio rei
kalo.
— Teismas pasitaręs Gr. ir
Ž. pripažįsta kaltais ir nubau
džia po 4 met. sunk. darb. ka
lėjimo. Gr. kaip, nepilname
čiui, bausmę vienu trečdaliu
sumažina. Abiem įskaito at
sėdėtų laikų iki teismo. —

VOŽĖ BONKA I GALVĄ
IR, SAKO, ŽMOGUS
SUNORMALĖJO

D A
Ofisas Tel. Grovehill 0(17
Res. (707 S. Arteslan Avė.
TeL Grovehill 0(17

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3423 Weat Marųuette Road
Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. 8-13 A.M.
Nedėlioj susi tarus

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)

Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
1930 metais į Alytaus ligo
(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir NedOllomls pagal susitarimų.
ninę atvežė sunkiai sužalota
Ofiso
Tel.
Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Kazį Valentukevieių. Vėliau Tel. Lafayette 57 93
paaiškėjo, kad Kazį sumušė
jo brolis Benediktas. Kadan
Ofiso ir Re* Tel. BouL 6014
Ofiso ir Ros. Tel. Boul. 6913
gi Kazio kūno sužalojimai bu Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
vo iš tikrųjų labai sunkūs, tai Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
šių bylų šiomis dienomis spre3-4 Ir 7-0 vai. vakaro
▼ak: 1-3 Ir 3:33-3:30 vai vak.
‘fndė Kauno apygardos teismas DENT1STAI
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj raaitaras
savo
išvažiuojainojoj
sesijoj
Paskutinį kartų juodu pa
Ponia Russell Williani MagTel. Canal 0267
Rea. Prospect (660 Tel. Ofiso 4050
vogė keletu paltų, už kuriuos
na iš llolyoke,’Mass., išrinkta Alytuje. Teisine daug liudini Phone Boulevard 7043
nkų
parodė,
kad
Kazys
Vair pateko teisman.
pirmininke Amįerikos Revoliu
lentukevičius buvęs labai ner
— Gr., pavogei paltų ?
cijos Dukterų draugijos.
D E N TĮSTAS
vingas, o taip pat nemažiau ir
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
— Taip aš pavogiau.
4645 So. Ashland Avė.
mo, moteris jų ir buvo nupir prietaringas. Kazys nuolat be
’
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
KENOSHA, W1S.
— Kodėl jį vogei?
Aru 47 Street
kusi.
Bet buvo jau vakaras ndravęs su kažkokiu šundak
Ofiso vai.:
Rezidencija
0(00
So.
Arteslan
Avė.
G r. tyli. Pirštais nervingai
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
ir nenorėjo vestis naktį namo. tariu, nuo kurio; gaudavęs ka Tol. Ganai (122
Valandos: ll ryto Utį 4 po pietų
Rezidencija:
tarškina į suolų, kramto apa3 iki 3:30 vakare
PER KLAIDA NUŠOVĖ
3904 — 71st Street
Paprašė,
kad
leistų
pernakvo

žkokio
“
stebūklingo
”
vandens
:inę lūpų.
Nedėliotais ti>z susitarus.
ŽMONĄ
ti. Šie sutiko. Vakare mote- ir užburto cukraus, kuriuos
— Vienas gyveni ar su tė
DENTISTAS
Tel. Canal 6764 Rea. Republio 6366
rys sugulė. Jo žųiona atsigu vartodavęs kaip vaistus nuo
vais? — toliau klausia teismo
2201
West 22nd Street
Vadoklių valsčiuj, viename lė lovoj, o ta moteris ant pe-' įsikalbėtų ligų... Kazys baisiai
(Kampas Leavitt St. j
pirmininkas.
kaime ūkininkas per klaidų nu čiaus. Joms sugulus šeiminiu-. pykdavęs, kad: jo žmona retGydytojas ir Chirurgas
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
— Gyvenu su tėvais.
Nuo 1 Iki 8 vakare
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
šovė žmonų.
kas išėjo.. Moterys guli ir var-I karčiais užeidavusi į svečius
Seredoj pagal sutarti
IR OBSTETR1KAS
-— Kuo tavo tėvas užsiima?
Minėtam ūkininkui susidarė tos. — Vienai šilta, kitai šal- pas jo brolį Benediktų. Vienų
Gydo staigias ir chroniškas ligas
. — Kalėjimo vyresnysis pri finansiniai sunkumai. Jis jau
Boulevard 7689
vyrų, moterų ir vaikų
ta.
Pasikeičia
vietomis..
Jo
sykį
jis
supykęs
tiesiog
pasi

Res. Hemlock 7(91
žiūrėtojas.
DARO OPERACIJAS
turėjo parduoti paskutinę ka žmona užlipa ant pečiaus, o ta daręs nebesuvaldomas. Iš pyLigonius priima kasdieną nuo
— Tai negerai, dabar pa- rvę. Viena, iš tolimesnio kaipietų iki 8 vai. vakaro.
moteris lovon. Grįžta šeimini- j kčio išdaužęs langus, sumušęs
Nedėliotais ir seredomis tik
nkas. Jo galvoj jau šelmiški puodus ir apvertęs vežimų šie
D E N T 1 S T'A S
iškalno susitarus
G R A B O R I A I:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
projektai. Jis mano:—nudėsiu no... Subėgę žmonės norėję be47L2 5So. Ashland Avenue
tų bobų ir man vėl liks karvė triukšniaujantį Kazį surišti. Vai: Nuo 19 ryto iki 8 vakaro 2130 WE8T 22nd STREET
CHICAGO
LACHAVICH ir pinigų. Jis jau matė, kad Jis tačiau nesidavęs. Tada jo 1 lel. Cicero 1260
X-Ray
ta moteris užlipo ant pečiaus brolis Benediktas, kažkur su
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SŪNUS
CHICAGOJE
gulti. Jis ten užlipęs pakišo griebęs bonkų, drožė Kaziui į
LIETUVIS
SKABOMUS
LIETUVIS DEN TĮSTAS
Laidotuvėms pa
brauningų po krūtine, spūste pakaušį. Kazį sužeidė, tačiau
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valandai vakare
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano lėjo. Šūvis ir vienoj sekundėj jo pyktis dar padidėjęs. Su
X—Spinduliai
darbu busite užganėdinti.
Nedėliotais ir Seredomis susitarus
todėl, kad priklau
rišti
vis
tiek
jo
dar
niekas
'
lavonas.
Išgirdus
šūvį
moteris
Tel.
Roosevelt
2616
arba
2614
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
4847 W. 14th ST. Cicero, 111.
dirbystės.
išbėgo. Išgirdęs svetimos mo neįstengęs. Benediktas sugrie
2314 W. 23rd Pi., Chicago
cor. So. Leavltt St. Tel Canal 6122
OFISAS
ters balsų suprato, kad čia bęs kočėlų dar “primetęs” ofiso Tel. RepubllC 2266
668 West 18 Street
Namų Tel. Hemlock 2010 Rezidencija: 6628 S. Ricjimond Ava.
Telef. Canal 4174 1439 8. 49 Court, Cicero, Ui.
Telephone Republic 7868
kelis
Į
pakauši.
Baisiai
sužei

kas
tai
nevisai
normalu.
NuSKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—2 ir 7—8 vai. vak.
TEL. CICERO 6927
Halsted Street, Tel.
dėjo ne tų moterį, bet savo stas ir dejuodamas Kazys pa
Nedėlioj; 10—12 ryto.
Victory 4088.
DEN
TĮSTAS
žmonų. Nutempia žmonos la rkritęs. Tik tada jį jau pasi
Telefonas
Vardą 1138
*
2403 West 63rd Street
vonų nuo pečiaus ir išnešęs sekę surišti. Tačiau greitai ry
kampas Western Avenue
Phone Boulevard 4139
laukan kasa pusnyne duobę. šius teko atfcfšti,- nes Kazys Vai 9—« išskiriant tračiadienius
Lietuvis
nuolat mažiau rodė gyvybės
Graborius ir Balsamuotojas Bet tuo tarpu atbėga moteris
GYDYTOJAS
Kliauga Ofisas: — 4645ir S.CHIRURGAS
Ashland Avė.
su kaimynais ir jį visai su ženklų. Nuvežtas į ligoninę jis Dp.D C.K.
GRABORIUS
E N T 1 S T A S
Chicago, III.
Turiu auloinubilivis visokiems
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis Oriso vai: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
kompromituoja. Bet gale su pagijo.
Musų patarnavimas
2420 W. Marųuette Utį. arti Westera 8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ir
’ T?-!?
reikalams.
Kaina
prieinama.
visuomet sąžiningas ir
pykęs visus išveja ir užkasa Kaltinamasis Benediktas Va
Avė.
Phone Hemlock 7829
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
nebrangus, nss neturi
Pauedėliais, Seredomis ir PStnyčiomis
3319
AUBURN
AVENUE
Namų Tel.: Prospect 1930
pusnyje lavonų. Bet tas jau lentukevičius teismo teisinosi,
IMSI So. Halsted Street
me lSlaidu užlaikymui
skyrių.
Chicago, Iii.
kad jis, sumušdamas brolį, gi Tel. Cicero 6760
Nauja, graži ko
rdi, anaiptol jam nieko blogo
nepadaręs. Kazys, girdi, po
plyčia dykai.
DENTISTAS
Gydytojas ir Chirurgas
sudaužymo virtęs protinges
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ^
1446 S. 49 CT. CICERO
nis, ramesnis, metęs visus sa Viki.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
VEDĖJAS
vo juokinguosius prietarus —
1650 WEST 46th STREET
AKIŲ GYDYTOJAI:
žodžiu, bonfya ir kočėlas jam
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Rezidencijos Tel.Plaza 3200
tiktai į gerų išėję...
Tel. Boulevard 6203-8413
LIETUVIS GRABORIUS
VALANDOS:
ANTANAS BAGDONAS
Nuo
10
iki 12 dienų
Didelė graži koplyčia dykai
Teismas Benediktų Valen
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
Nuo 2 iki 3 po pietų
prie
manęs,
patarnausiu
simpatiš

Mirė
gegužės
6
d..
1932
m.,
718 WEST 18 STREET
tukevieių nubaudė šešiais mė
Nuo 7 iki 9 vakare
10:30 vai. ryto, sulaukęs pus
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų
amžio.
Kilo
iš
Tauragės
aps

Tel. Roosevelt 7339
„kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
nesiais
paprasto
kalėjimo,
ta

kričio, Žvingių parap., Spraudačių kaimo. Amerikoje išgy
čiau lygtinai nuo bausmės at
veno 36 metus.
Ufibo Tek Victory 68y3
Paliko dideliame nuliudime
leido.
moterį Placidų po tėvais Bajo

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZEUS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR, G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. GUSSEN

DR. S. BIEZIS

DR. K. DRANGELIS _

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. MAURIGE KAHN

DR. P. ATKOČIŪNAS

L J. ZOLP

S. M. SAUDAS

DR. VA1TUSH, OPT.

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 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
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

raitė; 7 dukteris ir 2 sunu, se
serį Barborą Račkauskienę ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 12155 So.
HtUfJted st. W. Pullinan, III.
Laidotuvės įvyks utarnlnke, ge
gužės 10 d., iš namų 8 vai.
bus atlydėtas į šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges ir pažystaknus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
.
Nulipdę:
Moteris, Vaikai,
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
bortus Eudeikis.
Telefonas
Yards 1741.

Telefonai:
Gary 26629-22425-21749

F. S. SUPERCZYNSKI
Graborius ir Balsamuotojas

Moteris aptarnauja moteris
Vienintėlė koplyčia Gary’je

1425 MAD1SON STREET

1650 CONNECTICUT ST.
Gary, Indiana

Rea. TeL Dręj

PAVOJINGAS KARO
“PAMINKLAS”

Jei

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

i Palengvina akių įtempimų, kuria
Papilė, Šiaulių aps. Didžio
.
... ,9stl PTiežaatim galvos skaudėjimo,
JO karo metu miestely, prie Į Jvalgiui o, aklų aptemmio, nervuotu1 mo, skaudamų akių karštį. Nuimu
stoties, buvo didėlis šovinių zataractus. Atitaisau trumpų regystę
aandėlys, kurie 1920 metai ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
išsprogdintas. Po sprogime atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiaudar liko daug nesprogusios 4ias
klaidas.
'
Specialė
atyda atkreipiama moky
sprogstamosios medžiagos po
klos vaikučiams.
sandėlio griuvėsiais ir jų apy Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
linkėj. Vėliau jos dalis buvo re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
surinkta ir susprogdinta, bet l»Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
dar nemažai jog yra likę ne- t>e
akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
sprogusios. Keletas jų besi 4712 S. ASHLAND AVĖ.
dominčių smalsuolių susilaukė
Tel. Boulevard 7589
haisiai liūdno likimo. Dar ii
dabar šioje vietoje labai at
Tel. Yards 1829
sargiai elgiamasi. Prieš VelyI kas valsčiau* savivaldybė mi
1 notoj vietoj sklypų ir sandė LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
lio griuvėsius atidavė šaulių
būriui namams statyti. Šau-

DR. G. SERNER

liai, prieš statydami namus,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
dar kartų turės su atitinka
756
WEST 35th STREET
mais žinovais gautąjį žemės
Kampas Halsted St.
sklypų išvalyti nuo pavojin Valandos: nuo 10—4: nuo (—3
gų “karo paminklų.”
Nedėliomis: nuo 10 Utį 12.

DR. J. J. KOVVARSKIS
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silankyti į šį susirinkimų. Mū AČIŪ — ŠIRDINGAI AČIŪ! nei, Kreglždienei, Smaukštie Česnys, prof. V. Krevė-Micke- “plytelę“, statant tų Tautos
sų vajus tęsis tik ligi birželio
nei, Mrs. Zack. Už gražių už vičius, prof. V. Lašas ir V. kultūros paminklų. Tenebūnie
mėnesio. Tad brangios nares, Giliai įvertindama man pa uojautų ačiū pp. J. Norkienei, Kvieųka. Leidėjas — “Spau--nei vieno, kuris nestotų į eiL. VYČIŲ “DAINOS” CHO- nomis. Mot. S-gos 1 kp. ren- neužmirškite darbuotis ir at reikštų gražų (žmonių dėmesį E. Sivuhienei, M. Lukauskio- dos Fondas“. Liet. Enciklope-i les tų garbingų statytojų —
RO IR APSKR. VALDYBŲ gia kauliukų lošimus trečia- sivesti ko daugiausia naujų ir pagalbų visuomenės darbuo nei, A.-Žaldokienei, O. Kirie- dijoje bendradarbiauja per į neužsiprenumeruotų L EnciSVARBUS POSĖDIS
į dienio vakarų, 7:30 vai., geg. narių; Bus duota dovana tai, tėj, ypač A. R. D. bedirbant, nei, Ambrozevičienei, Grigo-)200 mokslininkų: profesorių, I k lopedijos. Todėl širdingai
11 d. Šv. Jurgio par. svetai- kas daugiausia narių atves į šiuo noriu pareikšti dįdelį dė- nytei,’ B. Karinan.
daktarų, teisininkų, inžinierių, kviečiame kiekvienų neatdidėPirmadienio vak., gegužės nėj, antram aukšte. Įžanga draugijų. Rast. O. Gubistitnė 'kingumų ir džiaugsmų gero Širdingai dėkodama visom,, ;kuniCT./arinink1), agronomo, (liejant
ufeiražyti.
9 d., 7 vai. Aušros Vartų pa tik 35c., o dovanų bus daugi
sioms savo bendradarbėms ir jaučiuos laiminga,' jausdarnu '""k'Vl'>il1’ Pu_N>ci»t>J >r kito-į
g aliuviniai Liet.
rapijos svetainėj įvyks choro J ir gražių. Bus ir “door pri- J Šv. Kazimiero akad. rėmėjų pažįstamoms už lankymų, man tokį brangių asmenų gražų lk"' visuomenes ve.kejų. Kiekll skyriaus mėnesinis susirin- sergant daugiau kaip mėnesį, palankumų. Tegu V. Dievas yienas ra“ Uet Enriklopedi- Enciklopedijos. Kaina atskiro
naujos valdybos ir paties ap zes
sųsiuvinio 80c., 12 sąsiuvinių
skričio valdybų labai svarbus
Prašome visas sųjungietes kimas įvyks pirmadienį, ge- u? gėles ir dovanėles, kurių viaoms atlygina!
joje sau rūpimų klausimų: ju- — $8 (liuksinios popierio).
posėdis. Būtinai visi laiku su išplatint bilietų ir pakviest gūžės 9 d., Šv. Kryžiaus par. teikė man gražios širdies ma
A. Nausėdienė ristas ras teisės dėsniu defi- Duodame išmokėjimui. Norin
Dėkinga
mokykloj po gegužinių pamal no tautietės.
sirinkit, nes šiuos dalykus rei viešnių bei svečių.
nicijas bei jų vystymusi; me
tieji užsiprenumeruoti prašom
dų.
kės svarstyti:
A.
R
l
D.
centrui
už
užuojau*
Štai, nesenai pasveikusi p.
dikus — medicinos plataus
Dienotvarkė:
Šaltenienė jau baigia 20-tų bi Malonėkite visos rėmėjos tų, lankymų, ir maldas, nuo LIET. ENCIKLOPEDIJA lauko žinynų; istorikas—ivai- j pranešti ar pasiųsti “money
order” šiuo adresu: '
AMERIKIEČIAMS
1) Choro vedėjo samdymas lietų parduot.
atsilankyti į susirinkimų, nes širdžiai dėkoju A. R. D. 2-am
'rių istorijos įvykių santrau- j
(ateinančiam sezonui);
Be to, mūsų geroji kaimynė yra labai daug svarbių reika- sk. Ačiū už maldas ir p. Ce
JOSEPH KRIŠČIŪNAS
įkas; politikas — politinių pa- '
Sekantis
tautos
uždavinis
2) Choro manadžeriaus rin p. Josephina Lapinskienė jau lų apsvarstyti. Taip pat at- cilijos Petraitienės pirktas
‘ rtijų siekimus bei uždavinius;
w
tu
po
nepriklausomybės
išlaikv-'
prekybininkas
_
vi
^
preky
.
j
«
8
”
’
Mišių aukas, už mano svei
kimai ;
daugiau negu 20 bilietų pati veskite naujų narių.
Taip pat siūlome kų tik iš
nio yra kultūros darbas. Vic- .bog įr praniongs įstaigas, jų
■’
3) Nustatymas programos pardavė. Ačiū p. Lapinskie
Raštininkė katų.
ėjusį iš spaudos anglų-lietu
P. H. Nedvarienei, Mot. S- 'na>s iš tų kultūros dalbų yia veįkįm0 metodus bei-sistemas;
5tam sezonui;
nei — ji tikrai seka savo a. a.
vių kalbos žodynų', kuris bus
4) Manadžerio pranešimas brangios mamytės (B. Nauggos 1 kp. ačiū už visų gražų j savos enciklopedijos išleidi- ,iteratas _pagrindines visuo- Į ‘ rtus tikslesniam siu k
T0WN OF LAKE
krūmų lelijų, man atsiųstų į mps. Enciklopedijos svarba >-įminės ir Lietuvos literatūros b^ išmokvmui Formatas
apie praėjusį sezonų; ir dėl žemienėų) pėdomis. Kuomet ji j
kitokių daug delykų reikės kų veikia, visuomet su garbe
Plačiai mūsų kolonijoje ži- Velykoms. Tų lelijų kvapas, Įra labai didelė. Joks Pasaul,° i žinias. Publicistui ar visuome rankus, 400 puslapių. Kaina
nomas biznierius, labai geras j
gražiųjų gėlių visas genijus, giliausio pioto moks-Įngg vejkėjuj rašant straipsni
tartis. '
,
i išeina.
- -$1, Apdaruose — $1.50.
X Labai svarbus choro suTaigi, dar sykį primename žmogus, daug pasidarbavęs “darželis“, suteiktas man p. ;lininkas neapims visų moks- jar ruo^Įant paskaitų kokiu
Juozas Kriščiūnas,
sįrinkimas įvyks penktadienio ir kviečiame daug svetelių šv. Kazimiero Karalaičio di- Pulcherijos Vaicekauskienės, į 1° sričių. Antra, nerasi tokio kiausimu, pirmas medžiagos
vak. gegužės 13 d. Šv. Jurgio gegužės 11 d. 7:30 vai. vak. jjai ir labdarių xsųjungai My- pripildė visų namų skaniu , žmogaus, . kad jo atmintyje 5altinis jam bus L. Enciklope- Įgaliotinis Amerikoj L. Enciparapijos svetainėj: Visi na- Laukiine visų ir tikriname, kolas Paukštys dabar serga ir kvapu ir džiugino mane, nesįviskas Pasiliktų. Kiekvienam I jįjft joje bus 8Uragy^a vjsj I klopedijai platinti.
riai-ės būtinai susirinkit. Ir kad turėsit “jolly time“
j guli Šv. Kryžiaus ligoninėje priminė gerųjų 1 kps. sųjun- tenka susidurti su mokslo dis niiegtai ni<eRteliai, net Lietu- ------------------------------------kurie dar negrųžinot tikietus, |
nesuprantamais V0P kajmaj j p vienkiemiai, jų
X. į (kamb. nr. 301). Pažįstamieji giečių palankias širdis. Šv. |Ciplinomis,
malonėkite grų'žinti manadže- 1
ir draugai, malonėkite aplan- Kaz. Vienuolyno vadovei gerb terminais, istorijos įvykinus. atsįra(Jimo istorija bei gyven- bizniu* visose valstijose. Mes turl
yti.
K. ■ Valkauskds motinėlei Marijai ir jos pa-, filosofinėmis srovėmis, kurių tojų skaifiū8>
L En.
riui L. Krikščiūnui.
dėjėjai seserei M. Ritai, 8e8U_> pažinimui reiktų perskaityti ciklopedija kiekvienam SUSI- 1 ’V bargenų. Klauskite A. Grigas,
Valdyba
Fteal Estate vedėjo.
J. NAMON PINANCE CO.
BRIDGEPORTAS.
Šv. tems M. Veronikai, M. Eini ii- [keletu knygų, ir kur gi rūpi- pratuSiam lietuviui bus nau•756 So. Westcrn Avenue
Marąuette Park.— šv. Bar Onos Pašalpinė dr-ja laikys <iai’ M-Felicijai įr kitoms nuo . mu klausimu taip greit tų dįnga jr reikalįnga.
E. CHICAGO, IND.
boros draugijos susirinkimas savo susirinkimų šiandie, ge-Pank*a* tariu ačiū už lanky-,knyS4 rask Nėra laiko m i ,
toks milžiniškas tautos j PARSIDUODA kepvkla ge
Gegužės 1 d. apleido E Chi- iyks pirmadienį, gegužės 9 gužės 9 d. 7:30 v. v, Šv. Jur-|m^ *r gebėjimų manęs ligoje, s galimybės ne savoj specia iza (|arkas reikalauja kiekvieno Į ra vieta ir puikiai įrengta,
cagų ir išvažiavo į Lietuvų I dienų, 7:30 vai. vak. parapi- gio par. salėj. Narės prašo- ' Už užuojautos ^laiškelius a;
^ruo‘^ . om^os^
tautiečio paramos. Paremsi rne j Pragyvenimui kambariai prie
keliems mėnesiams pasilsėti ir pos salėje (68th ir Washte- mos sueiti.
Valdyba. \clū ceriai M. lmakulatai j tis. Spirte spiria reikalas n s- g. nemirtingą kultūros darbų i vietos. Renda labai maža. Lisustiprinti savo sveikatų mū-,naw Avė.).
j (Minersville^ Pa.), p. M. Šir-!k<>ti tokių knygų, kur trum____ I .
„ .
sų įžymiausia veikėja Leoka-' Visos narės kviečiamos atPakeitus pasų taisykles ir vaitienei (Detroit, Mich), p. Ipai suglausta forma susidome Rneiklopedija Kiekvienas jų • giai — išvažiuoju į Lietuva
joms pradėjus veikti nuo ba-.lei O. Nevulytei, p-lei V. Gai-ij^s rastų atsakymų į įe vie prenumeruodamas jdės savoj
Tel Wpntwnrth 4-287
dija Kasparienė. Buvo suren
Tel. Wentworth 4387
inų jam rūpimų klausimų. O
gtas išleistuvių bankietas; su
land'žio 12 d., apskrities virši- naitei ir kit.
1024 WEST 57th ST.
Mane lankiusioms ir dova- tokios knygos yra tik enciklo-i
sirinko gražus jos draugų ir
ninkui arba pasienio policijos
.t
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
draugių būrelis pagerbti ir
vadui duota teisė bausti ligi nėlėmis bei įvairiais skanė- ipedijos.
palinkėti laimingos kelionės.
»> dėkoju
I- ‘ pp. Dabar svarbiausias lieUmų
1,000 lit. pabauda arba 2 mėn. riais vaišinusioms
Linkime jai linksmai laikų i
arešto kiekvienų, kas pereis O- Aleliflnienei, B. Bvtautic- tautos kulturps dftrbas yra
leidimas Lietuviškos Enciklo-1 7126
Rockwe11 street
praleisti mĮisų visų mylimoj
sienų be paso arba be vizos, nei, M. L. Gurinskaitei, U.
URŠULE BITINIENĖ
Tel. Republic 5099
(Marfpiette Jewelry * Rzdto)
Šiam milžiniškam
Tėvynėj Lietuvoj.
j
tyčia vengs pasų kontrolės, Nedvarienei, U*/ (rudienei, Jos. pedijos.
po tėvais Antanaičiūtė
Mc pernmfuojam, piaims I „J” =,
Taip pat to išleistuvių va
kitam padės neleistu būdu pe- Rašinskienėi, C. Petraitienei, darbui susispietė be jokio pa
Mirė Geg. 7, 4 vai. ryto, 58
metui aniž. Kilo iš Šiaulių Apkaro rengėjai nori išreikšti
reiti sienų, jei svetimšalis ii- T. Stankevičienei, P. Vaičeka- saulėžiūros skirtumo Lietuvos bniičius ir kitokius dalykus. [2650 West 63 St, Cbicago, m
skr„ Ligunios i«r., Mantraikiu
Tel.
yra
kaimo. Amerikoje išgyveno 18
giau bus Lietuvoje, negu lei- uskienei, M- Šedienei, O. Rei- j mokslininkai. VyriausiųLiet.' Musų patarnavimas
širdingų padėkų mūsų gerb.
Hemlock
8380
metu.
džia tranzitinė viza, gyvens be kauskienei ir Rimkąitei (Ci- (Enciklopedijosredakcijų su-greitas,geras ir nebrangus,
kleb. kun. Bičkauskui už da
Paliko dideliame nuliludime
vyra Povilu, broli j Dominiką
/
lyvavimų, vakaro - tvarkymų ir
leidimo Lietuvoje pereis nu- cero), J. W. Zacharevičienei, įdaro prof. V. Biržiška, prof. , pervežarne
daiktus iš
%
Antanaiti, broienę Teklę Bitinaitę
ir
gimines.
statytų
zonų
arba
skirtu
laiA.
Valančiflnaitei,
M.
lBigelow,
I
PDovydaitis,
prof.
kun.
B.
.
r
j
k
«
tug
m
j
es
t
UR
už gerus linkėjimus mūsų my
Kūnas pašarvotas 1831 So.
kn neišsikels iš Lietuvos.
L. Simsienei, J. Šaltimierio- I_________ _ - --------------------- ---- ------------------------------- - ------limai draugei. Ačiū p. GlemUnion Avė., Cbicago, III. Lai
dotuvės įvyks gegužės 10, 1932
žai, dainininkėms, p. Lapukie
iš namu 8:30 vai. bus atlvdė
Wm. J. Kareiva
ta i Dievo Apveizdos parapi
nei, p. Mikalauskienei, P. Les
jos bažnyčia, kurioje įvyks ge
Savininkas
PAVASARINIS PIKNIKAS
kauskienei, p. Ajnekienei, p.
dulingos pamaldos už velionės
OSI iferiaualos rųfiies
——————_ ___
'-x
-i
ir patarnavimo, Sau
siela. Po pamaldn bus nulydė
Knndrotienei, p. Gugmanienei
MARIJONŲ KAPUOSE LIUKDO KOPLYTĖLĖJ
kit.
ta į Šv. Kazimiero kapines.
BALSAS BALANDETiES juodais odos aptaisais (labai pa į
UIIEEN VALLEY
ĮSTEIGTI
ir visiems atsilankiusiems sve
Nuoširdžiai kviečiame visus
l*K<>nUCTS
naši
j
Ramybė
Jums),
paauksotnis
lapų
kraštais
kaina
$2.
V)
drau'rus-ges ir pažvs'
rengia
Olavlls Šviežių klausi
Čiams.
,
, "iminės,
tamus-mas dalyvauti šiose lai
nių, sviesto Ir sūrių..
IEZUS MANO PAGELBA. dideliomis raidėmis (literiomisi
dotuvėse.
KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR ‘I.ATVO“ SKAITYTOJAI
A. Užienė ir Z. Girskienė
4644 80. PAULINA STREET
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 <
» Tel. Roulevard 1389
Nuliūdę Vyras, Brolis, Bro
išleistuvių rengėjos
lienė ir Giminės.
Sekmadienyje, Gegužes (May) 15 d., 1932
PULKTM ANT KELTŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
Ijajdotuvėse patarnauja grali.
kraštais, kaina ........ .............. ................... ........... $1.50
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
VYTAUTO PARKE
f. Rooseveltl
MALDŲ RTNięiNELTS, juodais labai gerais odos aptaisai**,^
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50!MALDŲ RTNKTNELTS, juodais aptaisais, paauksotais ln-' *
Namų Statymo KoDiraktorlua
itatNii IvalriauMiun iimihuk prlainani*
pų kraštais, kaina ............................. ’........ .. .............. 75c. |
kaina
MALDŲ RTNKTNELTS. baltais aptaisais, gražios išvaizdos. 5
7151 S. CAUFORNTA AVĖ
Telafonaa Hemlock t BĮ*
sn sagutėmis, kaina ............. *......................i .... $1.75 j E
MALDŲ RTNKTNELTS. baltais aptaisais, kaina.......... $1.50 15
Tel. Hemlock 2323
MALDŲ KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 i
Kam .reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
MALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for [
NAMU STATYMO KONTRAK
bonus su kuponais.
TO RIU8
mato paauksotais lapų kraštais, kaina .. .................. $1.25
K5O4
S
WA8TITENAW
AVĖ.
Gegužės
17,
1932
rengiama
ekskursija
laivu
LevidKANTIŠKOS, juod. apt. Tilžės spauda’.......................... $1.75
than tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
ATY DAI
kiai ir tikslingai parūpinam.
(Tilžės), kaina .......................................................... $1.50
NAMŲ SAVININKAMS
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) pa&uk. lapų $1.75
Siunčiam pinigus į Lietuvų per 18 metų ir niekam
Popieruoju ir malevuoju kam
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt........... 75c.
nei centas nežuvo.
barius, už darbų atsakau. Da
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato.
rau daug pigiau ir geriau
Apdraudė — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejnod. stipriais apt, paauksotais lapų kraštais
$3.00
kaip kiti. Popierų knygų tu
įudonio turto. Visais reikalais kreipkitės:
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand
kraštais $2.25
riu šių metų mados. Pristatau
ANTOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
j namus išsirinkti. Kad ir pa
lės knygelės, kaina ............. . ...................................... $1.50
tys darysit, vistiek popieras
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
galiu pristatyti ant reikalo
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš šventės
C. G. D.
galėtų gauti, nno jūsų kaipo dovanų.
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' R. ANDRELIUNAS'
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DIDELIS PASIRINKIMAS IVAIRRI MALDAKNYGIŲ [

M. ZIZAS

Perkam Lietuvos Bonus

JOSEPH VILIMAS

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
1 BM SOUTH OAKLST AVINU*.

OHIOAOO, HA

Telephone YARDS 0145
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KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos
Cicero, III. i

