
■ < *...........  '"i'yir1'»w ■»w1"1 ■ w, ■ —

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

iųwih i w. J wįi».' !.■■ iiii.hh^iį. y; v

LITHUANIAN DAII.Y FRIEND
No. 116 Draugas2334 So. Oakle-ų Avenue, CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, GEGUŽES (MAY) 16 D., 1932 M.

3c A C O P Y ENTERĘO AS SECOND CLASS MATTER MARCH SI. 1#1«. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8. 187#

DRAUGAS 

The most influential 
Litbuanian Daily in 
America.

3c A C O P Y METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Prancūzija gal neatnaujins savo slaptos sutarties su Lenkija
NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJOJ 

NĖRA JOKIOS PAŽANGOS
‘‘Mažoji ententė” nusprendė 

laikytis Prancūzijos

PRANCŪZIJA PASIRAŠĖ PREKYBOS 
SUTARTĮ SU JAPONIJA

SUTARTIS GAL BUS 
NUTRAUKTA

NIEKAI BUS IŠ KONFE
RENCIJOS

PARYŽIUS, geg. 15. —
Dešimts metų gyvavusi slapta 
Prancūzijos militarinė sutar
tis su Lenkija, gal bus nut
raukta, tv. gal nebus atnaujin
ta.

PARYŽIUS, geg. 15. ~
Nusiginklavimo konferencija 
Ženevoje vyksta, bet iš jos ne
numatoma jokia nauda. Dau 
guma valstybių šiandien dau-

Olympiškas parkas Los Angeles mieste, kur šiemet įvyks olympijados žaismės. Prasidės liegiau yra užimtos busimąją ka- 
Šiai sutarčiai griežtai prie- ro skolų ir reparacijų konfe- P<)s ,nen- *^0 d. Tai bus tarptautinės žaismės, 

šinasi visų kraštų diplomatai, rencija Lozanoj, negu nusigiu
Sako, sutartis yra kraštų ne- Įdavimo konferencija.

Kai kas sako, kų čia gel
bės tartis nusiginklavimo klau 
simu, jei Vokietija

sutikimų šaltinis. Ji kenkia 
taikai.

Šios sutarties turinys ke
liems asmenims žinomas. Nes 
jos neratifikavo nei lenkų sei
mas, nei Prancūzijos parla- 
fttentas. T. Sąjungoje neįre- 
gistruota.

nenorės

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
POETO M. VAITKAUS 
EILĖRAŠČIAI HEBRAJŲ 

KALBA

savo gyvenimų velionis dirbo 
beveik tik moteriškus darbus 

buvo gabus audėjas. Mir-įr

Neseniai buvo Palestinos 
kultūros, meno ir kritikos sa 
vaitrašty “Moznajim” (Sva-l 
rstyklės) Nr. 43 įdėti lietuvių 
poeto kun. M. Vaitkaus hebra
jų kalba išversti dveji eilėraš- > 
čiai: “Brangusis vakaras” ir' 
“Grožis ir ašara.” Vertė Kau

damas savo austo audeklo 30 
' metrų paskyrė Smilgių elge
tynui. ‘

KRITIKUOJAMA POLI
CIJA

KATALIKU ŠVIETIMO A
SĄJUNGOS SUVAŽIAVI- VJVJ J13

RADO NEŠVARIĄ 
LIGONINĘ

MAS

SCRANTON, Pa. — Penn- 
įnokėti reparacijų, o Amerika svlvanijos Katalikų Švietimo 
nedarys jokių nusileidimų ku- sąjunga t»ia;,tiax3įot strvažiavi 
ro skolų mokėjimo klausimu, mų. Dalyvavo apie 700 atsto- 
Sako, tik dėl vienos Vokieti- vų. Suvažiavimas pradėtas 
jos nusistatymo nė kokiu bū- pontifikalinėmis šv. Mišiornis 
du negalima ginklavimosi ma šv. Petro katedroje. Vyskupas 
žinti. O’Reilly’s pamaldose daly va -

_________ Iš visa ko matosi, kad 'nu- vo ir kalbėjo i atstovus.

BELGRADAS, geg. 15. — siginklavimo konferencijoj.*' Ši organizacija turi daugiau 
“Mažosios ententės” — Ju- nebus padaryta jokia pažan- kaip 4,030 narių.
goslavijos, Čekoslavijos ir £a ligi Lozanos konferencijos. ----------- r---------
Rumunijos, užsienių ministe- Paskiau gi nusiginklavimo PREZIDENTAS DALYVA- 
rių suvažiavime nutarta ir to- ^on Perenei jos eiga prigulės; VO PAMALDOSE

nuo Lozanos konferencijos. Į __________

LAIKYSIS PPIE PRAN
CŪZIJOS

liau pasilikti Prancūzijos va
dovybėje ir jokiu būdu nekei
sti šių valstybių nusistatymo. ŠAUKIAS T. SĄJUNGOS 

- PAGALBOS

į AVASHINGTON, geg. 14. — 
Šv. Mato katalikij bažnyčioje

NUMATO KARĄ
- -----------

Iš Kinii

PASIRAŠĖ PREKYBOS 
SUTARTI

15 metų na- 
mo- gryžo- Nortbwėstern uni 
versiteto politinės ekonomijos 
profesorius, dr.. J. M. Yard- 
as. Jis numato netolimų japo
nų karų su bolševikais.

Jo nuomone, bolševikai turi 
tikslo užimti Mandžiūrijų. Jei 
jie visų laikų ramiai laikosi, 
aišku, bijo, kad iš vakarų šono 
Rusijos neužpultų Prancūzija 
ir Vokietija.

Kiek žinoma, kaip japonai, 
taip bolševikai atkakliai ruo
šiasi karan. Karo galima su
laukti dar šių vasarų. Iš to 
karo gali išsivystyti pasaulio

£T?ortf

I
i Amerikos Chirurgų kolegi
jos generalinis direktorius dr. 
Martin’as’..ištyrė Cook’o aps- 
krHi«* ligoninės - vwų stovį'ir
pranešė, kad ligoninė nėra sa
nitariška. Daug nešvarumo. 
Be to, ligoninei trūksta daug 
įvairių instrumentų ir abelno- 
jo naujovinio išrengiino.

Dr. Martin’as apie tai pra
nešė apskrities komisijai.

UŽ ALAUS GRĄŽINIMĄ

NEAV YORK, geg. 14. —
Daugelis žmonių aštriais žo- 

no žydų realinės gimnazijos fĮžiaig kritikuoja New JerBey 
vicedirektorius poetas dr. J. Ta,8tybėg |wlicijs> kori ilg, 
Fridmanas. Kalia graži ir njek„ gera „enuveikė
skambi. Dr. Fridmanas daug.pu,k Linilbergh.o pagrobto 
yra išvertęs iš graiką ir ro- kMikio gyv0 ar negyvo gura. 
meną, klasiką į hebrajų kalbą., dime j; kaip r(>ikiant neieS. 
Kitame “Moznajim” numery kojo apy,inkįsej T.indhergh’„ 
yra išversta Lichtenbaumo he. k.aimynlJ nnrodį,mUg „ekreipė
biają kalba rašytojo Adomo doma8. Galimas daiktas, kad 
MickeviMaus “Lietuvos miš- siog valatybės policijo8 rirįį.

*aL pinkas neteks vietos.
Kiti nurodo, kad policijos 

negalima kaltinti. Valstybės 
policija sukurta tik patrolia- 
vimui, ji neišlavinta detekty
vu valkūnui.

STUDENTU TEISININKŲ 
SUSIRINKIMAS

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
REIKALAUJA TEISIN

GUMO

PARYŽIUS, geg. 15. • — 
Prancūzija pasirašė prekybos 
sutartį su Japonija ir Indo- 
Kinija. Šiuo klausimu pasita
rimai per 21 metus buvo ve
dami.

NORI SUVIENYTI VISAS 
VALSTYBES

, vakar įvyko pamaldos — ge-
------------ dalingos šv. Mišios, už nužu- k”rfig

VIE!NNA, Austrija, geg. 14. |dytų Prancūzijos prezidentų Į 
— Austrijos vyriausybė krei- j Doumer’į.- Bažnyčioje buvo; PFIIZAI A| n a ATI YCI 
pės į T. Sąjungų. Šaukias e daug diplomatų. Buvo ir prez. I

Hoover’iS. I NIM0konominės ir finansinės res
publikai pagalbos.

LAKŪNAS VANDENYNE 
IŠGELBĖTAS

VYSKUPAS MINĖJO 
SUKAKTUVES

ST. AUGUSTINE, Fla.,

t i

Chicagos miesto valdyba iš 
bankų, įvairių privatinių biz
nių ir kitų įstaigų reikalauja 
miestui atlyginimo už teikia-

NEAV YORK, geg. 15. —
Vakar New Yofko gyventojai 
surengė milžiniškas gatvėmis 
vaikštyne^ už alaus grąžinimų
kraštui. Kaune Gedimino g. yra so-

Vaikštynių priešakyje buvo j dietiška valgykla “Sodyba,” 
pats miesto majoras Walker. ' kurioje stengiamasi išlaikyti 
Dalyvavo keletas šimtų tūks- sodietiškų nuotaikų. Valgvklo- 
tančių žmonių. Įje stalai ir kėdės padaryti iš

Tai buvo demonstracija ilazd»s m^džjio’ valįai’ P™š 
prieš kongresų, kurs ir šian

Studentų teisininkų susirin- 
kimnsi nutarė kas mėnuo iš tei
sininkų ekonomistų draugijos 
iždo skirti po 30 litų Vilniaus 
studentams lietuviams. Taip 
pat nutarta paskirti 303 litų t
Prūzą lietuvių namams Tilžė-! VATIKANAS. geg. 14 _

je statyti. Be to, susmukime Vatikan0 ,aikraiitia ”Osserva-
bnvo triukšmingai svarstytos tore Undber.
tam tikros komisijos paruoš- ,,d f ,gb’o kūdikio pagrobimo ir nu-
tas memorandumas dėl naujo reikale (okf
teismu santvarkos įstatymo , ..1 • . baisus piktų žmonių nusikalti -
nrojekto. Išrinkta kita komi- i • » , •*. mas prieš kilnuosius naujovi-
sija nauja memorandumą ruo-’ . • •• •__ -•* * . nes civilizacijos jausmus tie-
sti • ‘ •’ ' 'siog šaukiasi, kad teisingumui

!be atidėliojimo būtų
SODIETIŠKA VALGYKLA

uzgana
padaryta. Kitaip gi galima su 
silaukti anarchijos.

75 LAIVAI IEŠKO 
PAGROBĖJŲ

NEAV YORK, geg. 15. —
Naujosios Anglijos pakraš- 

visokius moderniškumus, pa ?5 pakrag?ių 8argybog
dien vis šaltai atsineša į gv* (^uo^arn^ moliniuose induose, jaįvaį jejįko tariamųjų pagro- 
ventojų reikalavimų keisti pro nu°latinia.ms valgytojams ar jų agentų, su kuriais
bibicijos įstatymų.

NEAV YORK, geg. 14. — geg. 14. — šios vyskupijos im* specifl,ę apsaugą*ri SMERKIA UŽ ATLYGINI-
Amerikos lakūnas L. Reiche- vyskupas Barry’s minėjo savo wPtarnavĮrn'aa- 1 sioiai it.
re’as kurs vakar per AHanti-įl/) metų vyskupavimo sukak- l)a^arnavirnai uvo |d’arornl i 

, jokio miestui atlyginimo.

MO MAŽINIMĄ

TOKIJO, geg. 15. — Japo- kų skrido į Airiją, buvo pri-'tuves.
nijos vyriausybė turi pasita- verstas nusileisti į vandenyno j _ ________
rimų su didžiųjų valstybių at- bangas šalia keleivinio garlai-' ARKIVYSKUPAS HANNA 
stovais. Ji planuoja Šangba- vio “President Roosevelt. ”į ROMOJE
jaus klausimu sujungti visas Šio laivo įgula lakūnų išgelbė- '-------------
valstybes sau pagalbon. Japo- jo. Lakūnas vandenynan nusi- VATIKANAS, geg. 14.

; duodama net mediniai šaukš
tai. Valgiai taip pat stengia
masi gaminti kaimietiškai. Sa- 

į ko, kad valgykla turinti ne
maža: lankytojų, nes yra žmo y *
nių, kad tokia nuotaika pa-

REIKALAUJA MAŽINTI 
KRAŠTO MOKESČIUS

Chicagos able.rmonų taryba

AVASHINGTON, geg. 15.
Amerikos Darbo federacijos'^llka’ ® ypač kad pigu. 
prezidentas Green ’as smerkia 1
visus tuos darbdavius, kurie. | VALSTYBES TARYBA NE- 
mažina darbinlnkms atlygini- - BUS PANAIKINTA 
mn ' Į Kai kurie laikraščiai prane-

pats lakūnas Lindbergb’as mė 
gino susieiti, ieškodamas savo 
kūdikio.

Visi pakraščiai taip pat 
saugojami. Tie pagrobėjai ar 
išnaudotojai, kuriems išmokė
ta 50,000 dbl. už kūdikio grų- 
žinimų turės sulysti į vandenį, 
jei norės išsisukti nuo sargy
bos.

nija sakosi, kad Šangbajuje ji leido Airijos pietuose, už 180 Šventojo Tėvo Pijaus XI audi kraa^° kongresui siunčia peti Atlyginimo mažinimas nėra kad \ alstybės Tarybų, kai 
prieš kinus kovojusi visų vai-,mylių nuo Dublino, į kur jis eneijon priimtas San Francis- (Pra*>m9)» kad jis viso- ekonomija. Tai tik gero-|kus reformuoti teismai, mano

mis priemonėmis mažinbj kraš grįž.m(> 8ulaikymafi Kaip ma paleisti. Tš tikrų šaltinių
to vyriausybės išlaidas. Nes grjžti gerov6> kiausįa pre., mums teko sužinoti, kad ši ži-
šiandienines išlaidos gyvento-,Green>af, jei pirkimo'nutė apie Valstybės Tarybos

LINDBERG’AS APLEIS 
NAMUS

dybių reikalais. skrido. co, Cal., arkivyskupas ITanna.

PEIKIA PRANCŪZIJOS 
SUMANYMĄ

MAŽINS KARININKŲ 
SKAIČIŲ

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ 
MIESTELI

LONDONAS, geg. 14. — AVASHINGTON, geg. 14.—j KENOSHA, Wis., geg. 14.-

' jus tiesiog pne žemės slegia. j.gft ma£inama q gį jėga ma. į panakinimą netikra ir neturi 
žinama darbininkų atlyginimų mažiausio pagrindo.

UŽPUOLĖ NAMUS
Prancūzija yra sumaniusi su- Kongreso žemesnieji rūmai Praėjusių naktį keturi plėši-' 6 plėšikai užpuolė turtingos.

' mažinant.
VISA GYVENIMĄ MOTE-

kurti tarptautinę policijų, su- patvirtino karo departamento kai užpuolė Trevor miestelį, našlės Mrft. N. Hopper namus j AVTCHITA, Kas., geg. 14.-[ RIŠKUS DARBUS DIRBO 
prantama, daugiausia savo pa išlaidų provizijų, kuriaja iš Apiplėšė “TJve Stock” kom- AVheeling’e. Jų pačių surišo ir Valydami gazolino kubilų, pri Smilgiai, Panevėžio apskr. 
čios apsaugai. kariuomenės norima paleisti panijos ofisų ir viešbutį.

Anglai šį sumanymų peikia. 2,000 karininkų, kad tuo būdu 
Atsisako jį remti. sumažinti išlaidas.

išsinešė įvairių daiktų dau- klausantį Shell Petroleum Co., Balandžio 17 d. Perekšlių kai 
giau poros tūkstančių dolerių

PIKTINKITE “DRAUGĄ* vertės.
du darbininkai viduje užtroško me mirė M. Povilauskaa, su- 

' dujomis. laukęs 70 metų amžiaus. Visų

H0PEWELL, N. J., geg. 
15. — Patirta, kad pulk. Lin
dbergb’as su žmona apleis 
visados čia savo naujus gyve
namuosius namus.

Jis į porų dienų persikels 
pas uošvę Englewood’e, N. J., 
o paskiau vyks į Prancūzijų, 
kad kiek užmiršti pergyventus 
sunkiuosius laikus. Bet var
giai jis galės užmiršti.

t
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•j*1*į' LIETUVOS MOKYKLŲ BŪKLĖ

® “T. Balsas” rašo:
j!.’, Nors, bendrai, imant, pradinių mokyklų 
i būklėje yra labiau daroma pažanga, bet nesi-
• rūpinama tautišku ir valstybiniai pilietiniu 
•^auklėjimu.

Daug blogesnį vaizdų teikia Lietuvos vi-
I dflrįnės ir aukštesniosios mokyklos. Kaip bu- 
•’vo, taip ir tebėra čia žymus mokytojų nuo
šimtis becenziai. Mūsų aukštesniosiose mo-
• kyklose taip pat nesirūpinama tinkamai tau-
• tišku ir valstybiškai pilietiniu auklėjimu.

' Trakų apskritis, — tas gal nelaimingiau
sia Lietuvos kampelis, kur daugely valsčių 
/gyventojai vargsta vienoje pirkioje su įvai- 
*‘riais gyvulėliais, kur yra ištisa kaimų eilė, 
Škurių ūkininkai teturi vos po 5 lia žemės, —
• neturi iki šiolei nei vienos aukštesniosios mo-
• kyklos.
Z'i . Kas būtų, jei, pavyzdžiui, dabar Vieviu,

' j Kazokiškio ir Kernavės apylinkės atitektų 
••Lenkijai? Atsakymas tegali būti vienas.- jos 
•po visai trumpo laiko taptų lenkiškiausiomis 
^ritimis^ Juk iki šiol minimos sritys neturi 
*>ukštųjį mokslų baigusių lietuvių inteligentų, 

" Jfcririe. būtų kilę .iš vietos gyventojų.
• , Mat, kad ir lietuviškų, bet ”tlk pradinę
• mokyklų išėjęs sulenkėjusių tėvų vaikas, bus
•menkas ne tik savo kaimo, bet ir šeimos lie-
**tavintojas. Jis dar lengvai pasiduos lenkiš-
5*03 aplinkumos įtakai. Daug stipresnis savo
AlRpylinkės lietuvintojas bus žmogus, išėjęs

yiiaukštesniąjų. mokyklų. Tikru gi vadu kovoje 
lietuvybės reikalus savo nutautusioje apy-

• linkėję šiais laikais paprastai tegali būti inte-
< Ii gen tas, išėjęs aukštąjį mokslų.
» Ne per geriausia atrodo ir mūsų univcc-
•titeto reikalai. Iš tam tikrų senųjų profe.se-'
•tių daug ko tikėtis negalima. Daug kas pa-

| ’teko į universiteto profesorius tik trūkstant 
įtam reikalui tinkamų darbininkų. Didžiausia 
ibėda yra ta, kad daugely fakultetų nesirūpi-

Aleksaiufiras Berti

Aipiskas jamiolelis
Laisvai vertė Vyt. M—nas.

(Tęsinys)
•— Viešpatie! Tu būsi man nuo šio 

•laiko vienintelė pagalba ir Tėvu šio vai- 
•kelio. Jis tik Tau tarnaus.

Aleksandras atėjo į šį pasaulį 159Į3 m. 
rugsėjo 8 dienų, per Švč. Marijos Gimi- 
jho šventę ir tų pačių dienų buvo pa
krikštytas.

Jo gimimo laikas, lygiai kaip ir mo- 
;tinos padaryta auka, rodė, kad šis vai
delis bus malonus Marijai. Spėjimas tik- 
•rai išsipildė.

Violanta, kaip ir visos motinos, bu- 
įjo prie sūnaus lopšelio ir audė pla
tus ateities planus. Ji nesvajojo apie 

^pasaulinę sūnaus garbę, jai atrodė, kad 
tas žemėje nėra verta ir pakankama 
mylimam sūneliui. Ji prašė Dievų su- 

rikti jam aukštesnio gėrio, štai, jos troš- 
Jlimų malda: “Viešpatie Jėzau, kokia man 

laimė, jeigu jis kada nors galėtų
Tavo vardo garbę.” Ir vaizdavosi

naiua profesorių kadro gerinimu. Rodomų di
desnio palinkimo kviesti svetimtaučius, negu 
ruošti profesūrai gabesnius studentus.

Galima sakyti, kad mokyklų būklės gerė
jimas eina lt? u tempu.

Tik vienodas u- spartus kultūrėjimas ga
li sujungti skirtinas Lietuvos dalis. Jei Maž. 
Lietuvos visuomenė turės skaitlingų lietuviš
ko nusistatymo ir aukšto išsimokslinimo inte-

“Vilniaus Rytojus’’ įdėjo žmogus, kuris jam padėtų,
Dzūko laiškų iš Suvalkų kraš
to. Tas kraštas, iš tikrųjų, kaž 
kaip lyg užmirštas tūno. Jis 
yra tolimiausias nuo Vilniaus 

ligentijų, jei ta visuomenė persi ims lietuviška Į kampelių, todėl gal ir žinelių 
kultūra ir pasidarys tautiškai susipratusi, taijįg tos vietos Vilniaus lietuvių 
jos nebevilios nei vokiečių tvarka nei jų kul- • spaudoje mažai
tūra. i j

Juk Poznaniaus sričių lenkai ilgų laikų 
buvo po vokiečių valdžia, bet jų neviliojo ir 
nevilioja nei vokiečių tvarka nei jų kultūra.
Poznaniui atitekus Lenkams, didžiausios vie
tos gyventojų masės kėlė demonstracijas ir.jelė, arba kad ten lietuvybė 
daužė vokiečių režimo paminklus. Tuo tarpu visai apmirus. Tuo tarpu taip
Mozūrijos lenkai daugumoje balsavo uz pasi
likimų prie Vokietijos. To priežastis — Poz
naniaus lenkai buvo vadovaujami savųjų in
teligentų ir buvo tautiškai susipratę, o mozū
rai pasidavę vokiečių kultūrinei įtakai.

Ir Prūsų Lietuvoj, Tilžės bei Ragainės 
apylinkėse, yra senų lietuvių, kurių nevilioja 
nei Vokietijos tvarka nei jų kultūra. Tai lie
tuviai, kurie yra skaitę “Auszrų,” “Varpų” 
ir kitus lietuviškos dvasios laikraščius, o ne 
lietuvių kalba leidžiamas “Qeitungas,” kurių 
tikslas buvo ne stiprinti, bet mažinti lietuvy
bę.

patartų, reikale paguostų ir 
sustiprintų! Sunku. Bet tai 
dar nereiškia, kad kaimietis, 
paliktas vienas sau nuleistu

skyrius. Į Punsko apylinkę vi- i 
sai neleidžia, pažymėdama, 
kad toji sritis esanti arti ad
ministracinės linijos.

Suvalkiečiai labai jaučių e- 
konominę krizę, nes ūkininkai 
nėra turtingi, o dar ir mokes
čiais apkrauti didžiausiais. 
Ūkio reikalas Suvalkų krašte 
taip pat labai prastas. Ūkio

tepasirodo. 
“Kas Suvalkų krašte nebuvo, 
— rašo “Viln. Rytojus”, — 
apie jį žino vien tik iš laik
raščių, tam gal atrodo, kad 
ten yra tik maža lietuvių sau-

rankas ir pasiduotų likimui. ...
Kokia kultūrinė Suvalkų iratei"1 “telgtl lcnk'1 ''S'™“8?- 

bė neleidžianti, o vietos agro
nomų jokių nėra, nėra kas 

į ūkininkus pamokintų, kaip

krašto lietuvių padėtis? To
kia pati, apverktina, kaip ir 
viso Vilniaus krašto, jei ne 
daugiau. Lietuviškų mokyklų galima būtų geriau išdirbti že
visame krašte tik trys. Liku- kad būtų »auta dau»ia" 

naudos.

nėra. Suvalkų krašte yra per 
10 tūkstančių lietuvių ir tai 
dąugumoje tautiniai, susipra
tusių. Kodėl gi taip maža at
eina į Vilniaus laikraščius ži 
nių apie to krašto lietuvių gy
venimų? Gal ten žmonės lai
mingiau gyvena ir nenori pa
sigirti, kad kiti jiems nepavy
dėtų? Gal nėra vargų ir sun
kenybių, kurios sunkia našta 
slegia visus Vilniaus krašto 

; lietuvius, ir nėra kuo pasiskų-

siuose grynai lietuviškuose! 
kaimuose veikia valdiškos mo į 

kyklos, kuriose nėra nė žodžio I 
lietuviškai.

Lietuviškų moayklų Suval
kų krašte daugiau įsteigti ne
leidžiama. Praėjusiais metais 
buvo įteikta “Rytui” prašy- 
.mai įkurti Šlynakiemyje ir 
Kampuočiuose (Seinų valšč.) 
lietuviškas “Ryto” mokyklas, 
tačiųu tie prašymai liko be 
teigiamų pasėkų. Šlynakiemio 
kaimas, vienas didžiausių vi
soje Punsku apylinkėje, bet 
ligi šių metų ten nebuvo jo

ANGLAI NUOLAT KELIA 
UKRAINIEČIŲ KLAUSIMA

Pirmadienis, geg. IR d., 1932

MARIAN HILLS COLLEGE 
HINSDALE, ILL.

Kas nori studijuoti Lietu-, 
vių Kolegijoje tesikreipia į 
Rev. Dr. J. Navickas. St. Ma
ry’s College, Thompson, Conn. 
bet kas iš Vakarinių Ameri
kos Valstybių, tai yra, iš Illi
nois ir aplinkinių valstybių, 
negali keliauti j Conneetieut, 
tai pirmųjų dviejų kolegijos 
metų mokslų gali įgyti Ma- 
rian Hills Kolegijoje.

Kreipkitės adresu:
REV. V. KULIKAUSKAS, 

Marian Hills College, 

Hinsdale, UI.

------------ įklausė savo vyriausybės atsio-
Kaip jau yra žinoma, sau- . k.^ mano tuo reikalu dar v-

į šio 30 d. Tautų Sąjungos ple !tį Anglų vyriausybė? Užsie- 
nūme buvo svarstomas ukrai- pjų reikalų ministerijos sekre- 
niečių klausimas. Japonijos at-, torius Ser Džon Saiinonj at
stovas dėl ukrainiečių skundo gakydamas į klausimų, pabre- 
paruošė savo raportų, kuris ^ė, kad Anglų vyriausybė, k u - 
buvo įteiktas Tautų Sąjungos j rį dalyvavo ambasadorių kon- 
nariams tik pusvalandį prieš, fereneijos nutarime, be abejo, 
posėdį, todėl atstovai negalėjo
tinkamai susipažinti. Islandi
jos atstovas savo Įąiku pro-

Tai turint prieš akis, kyla klausimas: Į . . .. ... 'Mera tos dvasios — sielos, ku-Ar tik dabar nesikartoja lietuvių istorine . .., ., „ . , . .. , ... , . n rntoka džiaugtis laimėjimaisklaida per mažai branginti savo kultūros ke-|. ... . . ,r, • j ir busti nepasisekimais? Yra
4 - ’ ’ • ' viskas, bet už vis daugiau var

Igų. Suvalkietis-dzūkas, vaišiu 
Į gas ir nuoširdus, nieko neslė-ŠLYKŠTŪS VOKIEČIŲ DARBAI

sti? Gal pas suvalkietį lietuvį ;,kios mokyklos. Vaikai turėjo

“ Na u jas Tilžės Keleivis” rašo;

“Tie bjaurūs, visai nereikalingi lietuvių ,kam to viešumon iškelti. Su
valkų krašte nėra nuolat vie-

.vaikščioti žiemos metu net už 
5 klm. į Punsko mokyklų, ta
čiau Suvalkų inspektorius to 
nematė; tik kai peniai tėvai 
paprašė per “Rytų” Hetuviš-
kos mokyklos, tuomet pasisku

jpia, kas jam skauda,, kas jį jbino įsteigti valdiškų, kurion'^ tinkamai svarstyti labai! 
! džiugina ar slegia, tik nėra mokytojauti paskyrė buvusį į svarbius kiausimus. Tuo pa- |

puolimai daromi tam, kad sustiprintų vokiš
kus reikalus Klaipėdos krašte. Bet aišku, kad 
nuo tų nešvarių darbų turime nukentėti ir 
mes, Prūsų lietuviai. Visa taip daroma, tar- ^autinį ir kultūrinį lietuviškų 
tum mes būtumėm kalti dėl Klaipėdos Kraš- į darbų. Visame krašte tik pora 
to atskyrimo ir dėl to, kas Klaipėdoj daro- j lietuvių mokytojų ir pora be
ina prieš vokiečių norų. Savo aklume vokie - j fuvių kunigų, kurie apstatyti 
čiai ir šiaipjau sukiršinti neišmanėliai vedu;vajrjų “geradari^’, kad no- 
pikčiausių kovų prieš Prūsų lietuvius ir visa, ' pajudėtų. O darbo ten daug, 

kaip ir visame Vilniaus kraš
te. Paprastas kaimietis, pri
slėgtas vargų, kaip kareivis 
be vado, nesugeba to darbo

kas lietuviška. Ir šiandien dar ne tik negrą 
žiūis, nekultūringais žodžiais, bet tiesiog grū
mojimais; “užmušti”, “sudiaužyti strėnas,” 
“į Nemunų įmesti,” “pakarti” ir t.t. ir t.t. 
plūsta senus Prūsų lietuvių veikėjus. Kam

toj gyvenančių lietuvių inte
ligentų, kurie padėtų dirbti

seks visus įvykius Rytų Gali
cijoje. Vėliau atstovas Deivis 
priminė tų žiauri; lenkų elge- 

testavo. Kovo 15 d. Anglijos į sį su politiniais kaliniais, ku- 
parlamento atstovas p. Geiner- į ris liuolat kartojasi lenkų kalė- 
slei kreipėsi į užsienių reika-: jįmuose.
lų ministerijos gen. sekreto- • ___________
rių prašydamas, kad Anglų!
vyriausybė padarytų žygių, i PALAIMINTASIS KUNIGAS 
kad ateity nesikartotų pana- Į

Įšūs dalykai, kurie užkerta ke-
JONAS BOSKO

Jo Asmuo, darbai ir aukh- 
ba, tai yra plačiai aprašyta

Vytauto Didžiojo gimnazijos Į čiu reikalu išsitarė atstovas Jo viaas gyvenimas ir nuveik-
mokytojų p. B.; apie jo mo- kap. Eden, kuris pabrėžė, kad!ti dideli darbai, ypač Jaunuo- 
kytojavimų ir darbus neverta j reikėtų iS naujo igkelti ukrai- me„ėS auklėjimo.
čia nė minėti. Kitusakaimus, j nįečių reikalas. Kovo 14 d1, pa
prašančius lietuviškų mokyk-1 rlamento atstovas p. Deivis 
lų, ištiko tas pats likimas, net j geime keldamas ukrainiečiu

Knyga didelė, puslapių 707. 
popieriniuose viršeliuose, kai 

................. $2.50gi visai į jų prašymus nieko klausimų, priminė amb. konfe- ina 
neatsakyta. jrencijog nutarimų 1923 m. ko-J Gegužės Mėnuo, kiekviep^i

Be mokyklų, kultūrinį dar- ;Vo 15 d. ir lenkų seimo 1922 į dienai skaitymai. Vertė kur. 
bų dar varo šv. Kazimiero m. rugsėjo 22 d- priimtų įsta- i pr. žadeikįs, kaina 
.draugija. Jos skyriai čia yra tymų, kuriuo turėjo būti su-
beveik kiekviename kaime, ta ' teikta Rytų Galicijai visišku 
čiau veikimas dėl stokos in- : autonomija, bet kurios ukrai-

•rot.

teligentų yra labai silpna. 
Draugijos inspektoriui -Šuva;

niečiai ligi šiol ne tik neturi 
bet, atvirkščiai, kenčia ypatin-,tinkamoj plotmėj pastatyti. _ ________

taip daroma, nors Prūsų lietuviai elgiasi ra-! reįkalingas daugiau prasilavi- (kų storastija varžanti lankyt gai sunkų ir žiaurų jungų ii 
miai, niekam nieko pikto nedarė ir nedaro ? 1;|..... , į ..........................

Visur jie kalba, kad ateis diena, kada Til
žėje visi lietuviai kybos prie žibintų stulpų!
Tačiau mes, žinodami, kad vokiečiams niekuo
nesame nusikaltę, nebijome nieko! Dirbame, ' Prūsuose įniršę vokiečiai puola tenykščius! 

atnešančios būsimos dienos. Hitlerininkai jau , krutame iir tikime į teisingų likimų, kurs ir ' lietuvius ir terorizuoja. Bet tie persekiojimai i
aiškiai pasakė, kad kraujo klanai Tilžėje te- i mums, tur būt, neleis žūti, neleis dar skali- J Prūsų lietuvius dar labiau suvienys ir veiki- Į 
kės! . ! dėsnių dalykų nukentėti už tai, kad mylime man išjudins.

Ir kas gali žinoti, kuo dar baigsis vokiečių 
kerštas prieš mus, Prūsų lietuvius, niekuo 
nenusikaltusius? Lyg juoda šmėkla prieš mus 
stovį nežinomas rytojus — ir nežinia, kų be-

savo tėvynę, savo tėvų kalbų.”
Taigi, matote, kaip Vokietijos laikraščiai

bjauriai puola ir plūsta Lietuvą ir lietuvius.

jį kunigu, vienuoliu, o gal net kankiniu ■ apie Jėzaus kančių, nes norėjo užmigti 
ir, galvodama apie šios jaunutės sielos klausydamas pasakojimų apie kančių, 
šventumų, glaudė jį prie savo motiniškos į Taip ne kartų Dievas ruošia kelius į 
krūtinės. | dangiškas malones, kuriomis Jis nori ap-

Tokioje aplinkumoje viskas jį ragino dovanoti paklusnius vaikelius.
prie Dievo ir pamilti dorybes.

Jau bent kiek subrendus vaikelio pro
tui, Violanta pradėjo palengva supažin
dinti Aleksiuku su šventųjų gyvenimu. Ir į 
jau ketvirtais jo gyvenimo metais pirmų 
kartų papasakojo jam apie Jėzaus kry
žių ir Jo kančių. Violanta, išauklėta ka
talikės motinos, žinojo, kad vaikelio šir
dis, pilna karštos meilės kenčiančiam Jė
zui, lengviau išsilaikys nepažeistoje 'skais
tybėje. Dažnai pasakodavo jam atskiras 
atsitikimus iš Kristaus gyvenimo. Vai
kelis klausėsi įbedęs akutes į kryžių. Vai
kutis, pamilęs Jėzų, įsižiūrinėjo į erškėčių 
vainikų, vinis, tekantį iš šono kraujų, šir
dies žaizdą, gilinosi į Jo kančių ir troško 
Jį sekti.

Prie stalo pats susivaidydavo ir moti
nai draudžiant maloniai prašė:

— Mamyte, nedrausk man*to — tai 
darau dėl nukryžiuoto Jėzaus.

Vakare negulė nepasimeldęs ir prašė

Šventųjų gyvenimo pasakojimai taip 
pat jam teikė nemaža malonumo. Troško Į 
visais atžvilgiais sekti jais.

Kartų, skaitydamas knygelę, rado, 
kad šventieji, dar jauni būdami, kaip tik 
tokio amžiaus kaip jis, nešiojo ašutines, 
nes karštai mylėjo Viešpaties kančių. Pra
dėjo prašyti tarnaitę, kad pasiūtų jam 
ašutinę. Nors ji paaiškino, kad tos kenks 
jo ir be to silpnai sveikatai, bet jis nenu
sileido. Tada turėjo pasiūti jam stores
nius marškinėlius. Aleksiukas pradžioj

tuo džiaugėsi, bet vėliau supratęs tarė:
— Kam mane apgaudinėjat, aš noriu 

turėti tikrų šerių ašutinę.
Jam maloniai atsakė:
— Su noru tai padarysim, jei kuni

gas tau tai leis.
Berniukas nubėgo vienuolynan pra

šyti tėvų rektorių leidimo; jis neabejojo, 
kad gaus.

— Nori nešioti ašutinę, — tarė tėvas,
tarnaitę, kuri jį supo, pasakoti kų nors štai, aš tau duosiu kaip tik tokių, kuri

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

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III.

kaip tik tavo amžiui labai tiks. Klausyk Aleksiukas nebuvo linkęs j jokius žai- 
visuose reikaluose motinos, o ypač kas i dimus, nes jis neturėjo tam laiko.
tau brangiausiai kainoja — to pakanka
mai užteks, kad patiktum Viešpačiui Jė
zui, kuris buvo paklusnus iki mirties ant 
kryžiaus.

Aleksiukas su džiaugsmu nubėgo pas 
motinų šaukdamas:

— Motute, galiu būti panašus Jėzui, 
būdamas tau visuomet paklusnus. Taigi, 
liepk man, prašau maloniai, daryti tai, 
kas man yra sunkiausia ir būsiu laimin
gas, galėdamas tai įvykdyti.

Iš tikrųjų buvo paklusnus. Jo pa
klusnumų puikiai liudija šis Violantas ap
rašytas faktas.

Aleksiukas labai mėgo melstis savo 
Angelui Sargui, kuris jam dažnai pasiro
dydavo. Kartų Aleksiukas pasivėlino laiku 
ateiti pietų ir motina pasiuntė jį pašaukti. 
Atėjo labai nuliūdęs iir nieko nekalbėda
mas sėdo prio stalo.

— Ko esi taip nuliūdęs? — paklau
sė. — O, motut, turėjau apleisti AngeTiį. 
Sargų, su kuriuo kalbėjausi.

Iš šio atsitikimo galima spręsti, kaip 
jis klausė motinos.

Nejaučiant motina uoliai sekė, sirkuo 
Aleksiukas draugavo. Nedaugeliui ir tik 
žinomų gerų jo bendraamžių vaikų skai
čiui leido su juo bendrauti.

Vienas giminaitis, lygaus su juo am
žiaus, buvo vieninteliu jo draugu ir bi
čiuliu. Kartu abudu statė koplytėles, au
gino daržely gėles, kuriomis puoši- mažų 
kambario altorėlį. Mylimiausiu jų darbu 
buvo pamėgdžioti kunigų, laikantį šv. Mi
šias. K

Taip bėgo jo jaunystės metai.
II. VIENUOLYNO MOKYKLOJ
Aleksiukas augo iki septynerių metų 

amžiaus namie, toliau reikėjo siųsti mo
kyklon. Netoli jų namų buvo tėvų jėzuitų 
vienuolynas ir mokykla. Violanta nutarė 
ten atiduoti, vienintelį savo turtų.

Naujasis mokinys/pilnas širdingumo, 
gražios ir meilios išvaizdos, turėjo pa
traukti prie savęs visus draugus. Vakarų 
jam grįžus iš mokyklos, rūpestingai klau
sinėjo apie visos dienos įspūdžius; o kai 
jis nueidavo gulti, karštai meldė Dievų 
išlaikyti šio “angelo” širdies skaistumų.

(Bus daugiau)



ĮSIDĖMĖKITE! JUBILIEJINIS VAJUS BAIGSIS MILŽINIŠKAM 'DRAUGO'

PIKNIKE
VYTAUTO

Gegužės-May 29 m.
Visi iš anksto rengkitės į tą pikniką. Visi iš anksto įsigykite iš kontestininkų bilietą, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkitės būti liu

dininkais didelio kontestininkų laimėjimo.

Tūkstančiai Laukia Gegužes 29 Dienos
TŪKSTANČIAI ĮDOMAUJA KAS LAIMES DIDELES DOVANAS

Važiuokite Lietuvon su “Draugo” Ekskursija
BIRŽELIO (JUNE) 21 d., 1932

PIRMA DOVANA: geležinkelio bilietas j New Yorką iir atgal; laivakortė Skandinavų 
laivu “FREDERIK VIII” (turistine klesa) iš New Yorko j Klaipėdą ir atgal. (Prie 
progos primename, kad gegužės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Prailgo” 
ekskursija). 1 ,

★

★

' MILŽINAS LAIVAS “ILK 1)E FRANCE'”, 42,000 TONŲ

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu ILE DE FRANCE 
(turistine k’esa) iš New Yorko j Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio 21 
d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

Mi s parūpiname pasportus, re-entry permitus ir ftus kelionei reikalingus 
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kuriu dokumentų gavimas ilgai trunka. To
dėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų reikalus aprūpins •

“DM” lAiVAKORCIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790 - Chicago, Illinois

TRECIA DOVANA: 
gražus nanrų papuoša
lais — KIMBATJ, ra- 
lio.

KETVIRTA DOVANA 

Naujausios stailos laik

rodėlis su laimėtojo ini

cialais vertės $20.00.

PENKTA DOVANA; 

Naujausios stailos laikrodė

lis su laimėtojo inicialai* 

vertės $|5.00.

ŠEŠTA DOVANA:
tikras J. A. Valstybių pinigas — dešimts dolerių.

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ

Ješimts energingų kontestininkų tūkstančiams naujų “Draugui” ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir- 
nosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę.



D R I ū B I s. Pirmadienis, g>‘g 16 d

Danty ir burnos higiena
Kaso Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.

SEILĖS i druskos yra ištirpusios seilė-
-------------- j se, bet kai seiles patenka hur-

J»e bakterijų, seilės yra vie-jnon ir susiduria su oru bur
nos iš priežasčių, kurios beu-, noje, tuojau druskose pasida- 
drauja dantų išpuviniui. Tai j ro cheminė permaina, ypač 
yra faktas, kad nenormaliai' tas įvyksta su kalkių bikarbo- 
tirštos ir lipnios seilės, kurios i natų. Ši druska yra tirpstan- 
tęsinsi siūlais, dažniausiai tar ti, bet kuomet chemiškai virs- 
nauja danties sugedimui bui-Įta vien tik kalkių karbonatu, 
noje. Normaliai seilės turi bū- tuomet tampa jau netirpstan- 
ti skystos, bemaž ko kaip van- *čia ir greitai nusėda apie dan-
duo.

Seilės gaminamos trijų po
lis smegenų link.

Nusėsdama ši druska kartu
rų seilinių liaukų, kurios va-' įvelia kitas druskas, laisvas 
dinasi: dvi ausinės (parotid) ! celes, niucinų ir maisto liku- 
liaukos, dvi žandinės (subma-1 čius. Tokis depozitas, bei su- 
xillary) liaukos ir dvi liežn-: įkrovimas apie dantis, vadi- 
vinės (sublingual) liaukos, namas seilių kalkuliu. Tas

Steigiaanąsai Seimas išspren- kiriamas kariuomenės vadui, vyskupų nuomonės. Vienas jų
dė. lo sprendimo turinys Tai yra bendras darbas ir be- žodžiu, o kitas raštu konsta- 
Žemės Reforma, kurios 10*me 
tų sukaktuves šiemet švenčia
me.

Koks tamstos buvo žemės 
reformos realizavimo vaid
muo ?

— Žemės klausimų pradė
jau studijuoti dar būdamas 
mokytoju ir nenustojau jo stu
dijavęs ligišiol. Kai kų tuo

ūdras laimėjimas bei nuopel- tavo, kad kalbamojo įstatymo 
nasį. Pagaliau visas St. Sei
mas žemės reformų gynė ir tarauja 
vedė. Apvaizda man leido šį j dėsniams, 
man brangų idealų realizuoti. į 
Aš tuo džiaugiuos (nors teko 
dėl to daug kentėti) nes tuo
galėjau daug gero padaryti 
tautai ir darbo žmonėms. 

Keno iniciatyva, paėmus ta-

Tai epochinės reikšmės dar
bas. Juo gyvens amžiai ir ant 
jos pagrindų kurs gražių Lie-

sumanymo principai neprieŠ-1 tuvos ateitį.
;atalikiškos moralės Kokios tamsta esi nuomo

JOHN B. BOfii
(Jobu Bagd/i uitas Bofb n)|

iVOKATAS 
105 W. Adams St Rm.

Telephone Jta . i- ob 67 27
2151 W. 22nd St 6 iki 9

Telephone Moos. ve u jtiuo 
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. tt> v>ub.

nės apie St. Seimo žemės re
formos Įstatymo perreformavi 
mų?

— To perreformavimo gy
venimas nereikalavo. Jis nėra 
gyvenimo padaras. Gyvenimai; 
tad jo nepakęs. Atėjus laikui

. , „ » . jis juo nusipurtys. Tai yra
mai kalba uz jos naudingumu ,, ... v '

. . ..... * klaidingas zvgis ir tik laikino
ekonominiu ir socijalimu at-

lvaip tamsta vertini žemės 
į reformų ?

— Žemės reforma šiandien 
apologetų nėra reikalinga. Ji 
jau kalba pati už save. ir jos

klausimu rašiau dar prieška- «*tai Žemės Ūkio ministeri. Į^^»_ ofieijaliniai leidi- 

rinei spaudai. Kai įsitikinau, i buvo paspartintas žemės 
kad žemės reforma yra visais 'reformos realizavimas?

naudinga, morali
niu atžvilgiu leidžiama ir ne-
atžvilgiais — Tapęs žemės ūkio niinis- žvilgiu. Tų patį kalba visa ei

lė rimtų svetimšalių moksli
ninkų ir tos rūšies specijalis-

I Krikščionių Demokratų parti- 
! jos pirmininkas, St. Seime

. .. . , , ... , sniie^en^s’iKrikšč. Demokratų bloko pir- vykdžiau,
les lieja burnon pro tam tik-I verčia jas nuo dantų atsitrau-

_______ , seilių
Šios liaukos pagamintas sei-1 kalkulis žeidžia

toriu, šį klausinių įnešiau ap- 
išvengiamai būtina, tapau jos , svarstyti ministerių kabinetui.
karštu šalininku ir atkakliu, Posėdžiui pirmininkavo Res-! kurie studijavo čia pat 
galėju. Šiam savo idealui šie- publikos Prezidentas p. A.' viet°<l Lietuvoj. O api| jos k 
kti turėjau patogias aplinky- į Stulginskis. Kabinetas vienu, tautlnV politinę reikšmę iri .
bes, nes buvau ilgokų laika balsu nutarė vesti žemės re- j sva, ,Kb kiek žinau, niekas nie-Į 

formų visu spartumu. Tų nu
tarimų su noru ir atsidėjęs

pobūdžio reiškinys.
Leiskite dar vienų klausi

mų pastatyti. Ar mūsų dvan 
ninku tautiniu atžvilgiu niar 

gumas turėjo kokios įtakos 
žemės reformos įstatymo kry-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasi ,«tor 
liooHii 905 TeL Dea.rbo.rtt

Valandos; 9 ryto Iki i i > plef

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvsr 
— 8 iki 9 vai.

4li6 Archer Avė. Tel.' Lafayette

Namų Tel. Uyde Park 8396

Žemės

rus vamzdelius. Funkcijos, ku kti ir galų gale dažnai gail
inis seilės atlieka, yra: narna smegenų uždegimas ir

1) Palengvina gerai šukra- net “pyorrhea” (klaidingai 
mtyti maistų ir, jį sukram-. lietuvių vadinoma skorbutas). 
čius, palaiko krūvoje; tuo bū-į Toki depozitai būtinai reikia 
du lengva nuryti maisto gu-' pašalinti, norint apsaugoti 
mulus. j smegenis ir taip pat dantinę

-) Pagelbsti duoti skoni plėvelę sveikam stovy. Švie- 
sausiems valgiams. žios seilės yra truputį alkali-

3) Vilgo burnų, kad būtų nės veikime. Ši ypatybė gelbs-
galimia kalbėti.

4) Pagelbsti suvirškinti kra-
ti švariai laikyti dantis ir bur 
nų; bet kuomet dantys yra

[ alininkas ir pagaliau Žemės Į Ar žemės reforma turėjo e- 
, Ūkio ministeris. Suprantama piskopato pritarimų?
— pats vienas jos nebūčiau 1 — Katalikiškai St. Seimo
pravedęs, jei mano vadovau- daliai rūpėjo, ar žemės refor- 
jami blokas ir partija būtų mos įstatymo sumanymo nuo- 
kitaip galvoję. Bet šiuo klau- | statai nėra priešingi kataliki- 
simu mes buvom vienminčiai. , škai moralei. Nors to įstatv- 
Tad žemės reformos .pravedi- ' mo redagavime dalyvavo i r 
mas tik tokia prasme man ga- žymių katalikų teologų, bet vis 
Ii būti priskiriamas, kokia pra dėlto, įstatymų priėmus dviem 
srae karo laimėjimas yra pris- skaitymais, buvo atsiklausta

ir neabejojo. Pasakysiu I “ t,OKlus- z“JI,ies rt*>rill0s 
viena: Lietuvos nepriklauso- j istatymas buvo taikomas, kaiji 
mybę paskelbus ir apgynus, I pats 3° turinys rodo, ne dva- 

žemės reforma buvo didžiau
sias ir naudingiausias valsty
bei visais atžvilgiais aktas.

rininkams, bet dvarams. Lie
tuviai dvarininkai jokių privi 

(Tųsa 6 pusi.)

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAI
155 N. Clark SL, Room

Telephone EKANKLIN 5745-j
3117 Union Avė., 7 iki 9 vj

Telephonė VICTORT 2218 
----------------------- Tį

climolinius valgius, kaip tai apvelti depozitais, jos nustoja 
cukrinius ir visokius iš miltų i tos ypatybės, ir ne vien tik 
gamintus valgius. I nesulaiko puvimo, bet padeda

Cheminė normalių seilių su-' pūti. Visuomet verta Jaikyti 

dėtis yra: vandens apie 99,5%, seiles normalias, švarias, ir 
o likusių pusę nuošimčio su- dantis ir burnų sveikai, 
daro: a) mucinas (tai yra gly-
coproteinas), kuris duoda sei
lėms lipnumų; b) ptijalinas, 
kuris virškina cukrinius ir 
krachmolinius valgius; e) į- 
vairių rūšių druskos. Prieš 
seilėms pasiekiant burną, .tos

Per dienų seilių pagamina
ma nuo vienos kvortos iki pus 
antros.

Kitų pirmadienį pakalbėsi
me apie kalkių ir fosforo pu
siausvyrų.

Kini. M. Krupavičius Žemes Reformos 
Reikalais

I

Š. ui', balandžio 3 d. suėjoj žandarų grandines veržėsi są
lygini 10 metų, kai buvo pa-Jvo rankomis tų neteisingumų 
skelbtas St. Seimo priimtas j pašalinti. Mūsų istorija tokio- 
Žemės Reformos įstatymas.!mis lokalinėmis “žemės irevo- 
Toji data yra ir Žemės Refo-Į Uncijomis” turtinga. Aš pats 
rmos pradžia Lietuvoj. Ta'savo akimis dar vaikas bflda- 
proga žymiauSias tos socija-imas kelias tokias “revoliuci- 
linės reformos vykdytojas kum I jas” esu matęs. O kai tik švy

steldavo kad ir maža Lietu
vos nepriklausomybės viltis

ftft

A. PELDŽIUS

SULIESĖJO 10-ČIA
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere U Dayton 
šo: Aš vartoju. Krusęhen sullesėjtl 
— per vieną\ęaysfltę aš su 
dešimčia svarų, todėl nerandu žod 
išgirti tą. vaistą.

Kad suliesėti lengvai, sau 
neavojingai imk pusę Kruschen 
arbatinio šaukštuko .su karštu 
deniu prieš pusryčiui Tai saugus 
das pašalinti nedainl išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka ket i<: 
savaitėms, visai pigiai teat 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo > < 
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus 
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kpisch| 
druska — pamėgdžiojimų yra 
ir tuii saugotis.

DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO ’ MAY 28 DIENA
Šią ekskursiją iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Pel-

džius palydės į New Yorką iki laivo, o toliau per jūrę ekskursijai vadovaus J. šli- 
teris. - >

For COLDS, COUGIK
Sore throat, mnecnlar rhe 
matic ache8&pains,apply Mi 
terole, the "counler-irntant’

AT ALL DRUGGISTS

M. Krupavičius teikėsi duoti 
kai kurių paaiškinimų.

Kas yra Lietuvos Žemės Re-';ar buvo imtasi priemonių jai I 
formos*autorius? Į pasiekti, tautos vadai aiškiai
- Visa Lietuvių tautos da- užakcentuodavo žemės refor-

rbo visuomenė, kolektyvas — 1,108 įgyvendinimų. Prisimin-j 

ne asmuo. Partijų vadai ar ki- kl,n 1863 m. sukilėlių garsaus J 
ti žemės reformos darbuoto- A afb> bun. A. Mackevičiaus [ 
jai ar gynėjai tik formulavo manifestą, Didįjį \ ilniaus Sei 
tautos norų ir reikalavimus, Ir)Jb Petrogrado tremtinių Sei- 
jį “stilizavo” savo principų i mų ir t.t. Kas amžiais bren- 
nurodymais. j do, Nepriklausomos Lietuvos

Kokia buvo tos reformos j ■■■■■---- ~
reikalavimo priežastis ?

— Netikslus, neteisingas ir 
visais atžvilgiais žalingas nuo 
savybės paskirstymas. Juk ne
pakeičiamas ir neleistinas da

lykas, kad 2—3 tūkstančiai
dvarininkų turėtų tiek ir dar 
geriausios žemės, kiek turėjo 
visa Lietuvių tautos darbo vi
suomenė. Tai buvo sunki Lie
tuvių tautai skriauda, socija- 
linio teisingumo akiplėšiškas 
laužymas. Tauta tai ne tik ma
tė, bet ant savo nugaros skau
džiai jautė. Ji ja purtėsi. Ji 
apsivylusi tų laikų teisingu
mu (teismai buvo žemės bylo
mis užversti) pro kareivių ir

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
IšNew Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 75.50
Į abi pusi.................................... $125.50
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ------  užsisakyk

vietą dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap 

lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi 
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins ’

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

lOPIECEO^METICl 
SĖT $1^7

Thl» la a Pamaea VI.ant 3®t and ia- 
elud«a fare |>ow<l»r. *1.00; Rous-. 7Sc, 
n«m« cream |1.M, Dapllatory Jl.aa. 
Factal Aatrlnsaat 91.TS, Bath Bau i no, 
Tollet Wat«r 1115. Perfume Bril-
llantln. 7»e. akla Whltener 75c. Totai 
Value 912.M. SiMclal prtce, »1.«7 for all 
t«n piacaa to latrodnce thl. line.

Vardas 
AdrsaM 
Siunčiame per paštą GOD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bee V» 5«0-5tI» Avame, Ne* York

4Stop
Jtching
13 Skin 
rSI

Nesirūpink niežėji- 
m«, plelskanon 
Išbėrimais, spuogais 

ir kitais ado* negerumais. T k
gauk gydant) antiseptiką Žemo— 
saugus Aptiekoee. >6c., 50 a..
11.80.žemo
_PO« Ski”. •;••• jations

ir’s uncle
f/ vS i
K'-’ -,-w&
' X'a SO TO



Pirmadienis, geg. 16 d., 1933 DRIOGIS B

LIETUVIAI AMERIKOJE ausų. Po programoj buvo šo- visiems, kurie parodė savo pri

\/X

WESTVILLE, ILL.
Geg. 7 d. Stanislovo die-L

mingai suėjo į bažnyčių; už
dėjo gėlių pintinę ant P-lės 
Švč. altoriaus. Iš anksto buvo
užsiprašiusios šv. Mišias jų 

na iškilmingai svęstu, nes Ui intencija ir visos ėjo prie Šv. 
dieną buvo mūsų gerb. kl^b* Į Khniunijos. per jĮįgįati gįt>do- 
kiui. Stanislovo įtaikaus var
dinės. Rytmety šv. Mišių

Komunijos. Per Mišias 6 
jo “Mažosios (lėlelės” cho- 

1S' i ras, o per Offertorium p-lės A. 
klausuti į Šv. Petro ir Povilo jonikaitė ir J. Karpiūtė pa

giedojo “Avė Maria”. Nese-Imžnyčių susirinko daug žmo
nių pasimelsti už savo d\a- 
sios vadų. Per Mišias p. A. 
Stulga patiekė specialią mu
zikų. i

X Geg-. 8 d. tretininkų-kių 
draugija surengė gerb. klebo
nui vardinių puotų. Gardžių 
vaišių metu visi pareiškė 
daug širdingų linkėjimų gerb. 
kleb. Stanislovui Bartkui. Pir 

jjiinkė p. A. Glambienė pa
letė p. A. Stulga būti tost-

masteriu, kuris savo užduotį
tinkamai atliko.

Šioje kolonijoje tretininkų 
draugija gražiai gyvuoja.

X Geg. 8 d. Moterų Sujun
gus kuopa iškilmingai inėjo 
Motinų Dienų. Visos sųjungie- 
tės 8 vai. ryta drauge iškil-tJ 4- O

kiai. Valio, mūsų jaunimui ir 
jo vadams!

Tų vakurų du kralikus lai
mėjo O. Mikueienė.

jX Vyčiai laimėjo.. Geg. 8 d. 
vietos Vyčių beisholininkų ko 
mauda, kurios vudu yra- Ta
nias Karužis, susirėmė su Cha 
rlestovvn’o dideliu team’u ir 
mūsiškiai laimėjo rungtynes 
10—1. č’ikagiečiai, apsisaugo- 
kit per “Decoration Day!”

X Sųjungiečių ” šurum-bu 
rum”. Teko išgirst, kad vie
tos sųjungietės rengia kažkų 
nepaprasto pirmadienį, geg. 
16 d. parapijos svetainėj. Da
lyvaus vien tik sųjungietės ir 
jų šeimynos. Įdomu būtų dau
giau apie tai išgirst.

tarinių, atsilankydami į tų va
karų.
Šv. Kaz. mok. 8 sk. reporteris

LIETUVOJE

PASKAITA APIE MAŽO
SIOS LIETUVOS BŪKLĘ

DAKTARAI:
#1v

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 0707 8. Artesiun Avė.

Tel. Grovehlll 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242* Weat Murųu«tte Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. K et. 0-12 AM. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Lufayette 57 03

Balandžio 10 d. Kaune pa
skaitų apie Mažosios Lietuvos.Val
būklę skaitė Klaipėdos moky-

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 5 po pietų, 7 iki 0 vak-

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 11 ryte; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utamlnke Ir Ketverge Iki I vai.).
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395 J

Ofiso Ir Rsa. Tel. Boul. 6911 Oflao Ir Ko. Tel. BouL 5814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
vai.: 1-1 Ir 4:24-1:28 vai. rak. Tat: 8-4 Ir 7-8 vai. vakaro 

Nedėlloj susitarus Nedalioj su

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartįtojų seminarijos mokytojas M. 

Šlaža. Pirmiausia, jis papasa 
kojo apie Mažosios Lietuvos 
istorijų, lietuvių kovas dėl sa
vo teisių, vokiečių kolonizaci
jos ir nutautinimo politiką, ku
ri ėjo per mokyklas ir bažny
čias. Toliau jis pabrėžė didelį 
reikalų Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos susiartinimo. Reikia 
Klaipėdos kraštas atlietuvinti. 
Jis ir dabar lietuviškas, tik, 
kaip paveikslas užteptas tinku, 
kuris reikia nugramdyti. Savo 
paskaitos išvadoje jis nurodė 
tuos kelius, kuriais turėtų eiti 
susiartinimo darbas. Pirmiau
sia, krašte reikią duoti vietos 
iietuviams inteligentams dar
bo, rūpintis jų padauginimu, 

muz.ui rūpintis, kad Mažosios
Lietuvos lietuvių vieton nebū
tų grūdžiami Didžiosios Lie
tuvos lietuviai, kad svetimša-1 
Jiai nebūtų krašte laikomi.

Taip p a t e s ų j 
pageidautina pertvarkyti kre- j 
dilo politikų. Neužmiršti ir a- į 
napus Nemuno gyvenančių lie
tuvių. Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos ryšiai turi būti gyvi,

, nepertraukiami. Daugiau eks- 
I kursijų, daugiau bendradar- 
i biavimo su kaimo jaunimu, su 
tais tikraisiais lietuviais.

l’o paskaitos buvo nemaža 
paklausimų. Dėl ateinančių sei

DENTIST AI
Phone Boulevard 7042

Tret.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

VVORCESTER, MASS.

nai sų-gietės papuošė Sank- 
tuarijų nauju kilimu (karpe- 
tu). Girtinas sųjungiečių dar
bas.

|X Esant nedarbui, parapi- 
jonys didina parapijos turtų.
P-nas. M. Bendikas su keliais 
vyrais sutaisė svetainėje kė
des. Kiti vyrai apgenėjo ir 
papuošė sodų. Kapinių komi
sija rūpinasi labiau papuošti,
Šv. Petro ir Povilo kapines ir 
daug geros valios žmonių pri
sideda prie naudingo darbo. į Gegužės 1 d. tuoj po gegu-

X Geg. 8 d. vakare vietos' žinili Pamaldų buvo programa 
jaunimas surengė puikių pro-1 n,llsU sesučių naudai. I -nas 
gramų, kuriai vadovavo A.!Rimša’ pirmininkas,
Vilkanskaitė. Programa susi- į Plat^.)° vakarų paaiškinimu 
dėjo iš dainų, šokių ir viso-!aI,ia darbuotę. Toliau
kių “fonių”; juokų buvo iki: piogiania, kurių išpildė

1 mokyklos vaikučiai,
mūsų seselių išmokyti. Ypatin 
gai gerai buvo aštunto ir sep
tinto skyriaus vaikų suvaidin
tas veikalas. Garbė tai sesu
tei, kuri juos išmokė.

Vakarėlis baigtas mūsų 
gerb. klebono kun. Petraičio 
kalba. Klebonas paaiškino ki
to namo Rytuose reikalingu
mų. Ir seselių vardu dėkojo

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS .
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

SKYRIUS: 3238 S: 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. I 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ' 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 !

2314 W. 23rd PL, Chicago isau prie grabų 15- 
dirbystės. ,

OFISAS ________

Telef. Canal b7iT4 t439 S. 49 Court, Cicero, III,
TEL. CICERO 5927

r ei. Canal 6122

OR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 1652

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1(21 SOUTH HALSTED STREET

Pesldencija ((00 So. Arteslan Avė 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

I iki 8:88 vakaro

Tel. Canal 6764 Rea. Republic 6360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
, iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Kay
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Ofiso 4060 Rea. 9865

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vak:

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

(904 — 71st Street 
Nedėliomis tiv susitarus.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST (3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tek Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-8 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

l'ei. Cicero 12 6 0

OR. GUSSEN
X-ltay

LIET U V13 DEN TĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 YV. 14th ST. Cicero, Dl.

Vul.

Phone Boulevard 4139

4; MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyJ'a dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7511

ielefouas Y ar d s 1138

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

Chicago, 111.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ _ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Telefonai:
Gary 26629-22425-21749

Ofiso Tek Republic 2266
Namų Tel. Hemločk 2010

DR, K. DRANGEUS _
DEN TĮST AS

2403 West 63rd Street
kampas VVestern Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant tračiadienius

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6132

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava. 
Telephone Republic 78(8 

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vak: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vak ant Washington Bulvd. 

4:20 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba
Cicero <42. Rez. tek Cicero 2888

F. S. SUPERGZYNSKI
Graborius ir Balsamuotojas mėlio rinkim^ paklaustas pa- 
Moteris aptarnauja moteris j sakė, kad, nesant pranašu, rei- 
Vienintėlė koplyčia Gary’je į kių tikėtis, kad lietuvių atsto

vų skaičius padidėsiųs.
Paskaitos pasiklausyti buvo 

prisirinkusi pilna salė, dau-

1425 MADISON STREET 

1650 C0NNECT1CUT ST.

Gary, Indiana
Įgiausia studentijos.

NELAIMINGA 110 METŲ 
SENUKO MIRTIS

Dr. C.K. Kliauga
D E N - T 1 S T A S 

Utuininkuis, Ketvergais ir Subalomis
2-J2O VV. Aiarųuctle Rd. arti \Vestėm 

Avė. i’lioric Ueiuloek 7S2S
Paueiiėiiaia, Seredomls ir Pėtnyčiomis 

1K2I So. lialsu-d btreet

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4045 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
Oriau vai.; nuo 2 iki 4 Ir nito 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.7
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

.2 iki 4 ir ( iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGINIA 8088

Tek Cicero (7 66

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yarda 0994

TeL Grovehlll 1S8S

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 8-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraeomls po pietų Ir Nedėldlenlals 

tik susitarus
2422 W. UARQUETTE ROAD

Rea Phone: 
Englewood (641 
Wectworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3008

AKIŲ GYDYTOJAI:

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į 'mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą 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

A. A.

Šiomis dienomis Rokiškio 
1 apskr. Juodupės vaisė. Dir- 
i vonų kaimo gyventojas Teo- 
! doras Golulnivas, 110 metų a 
mžiaus, ties Maneivių kaimu 
Juodupės vals.. eidamas per 

' upelį, nukrito nuo liepto ir į 
akmenį užsimušė.

DR. VAITUSH, OPT.
Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dieną

JUOZAPAS B. MALONfc
Mirė geg. 12. 1932 m. 10:45 

vai. vak. 27 metų amžiaus. A. 
a. Juozapas gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mųterį Marijoną, ^sunų Gordon, 
motiną Magdeleną, tėvą Juoza
pą, dėdę Antaną M'aitkų, dė
dienę Veroniką ir dėdieną P. 
IVaitkienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1928 No. 
Leavitt Si. Tel. Humboldt 5019.

laidotuvės Įvyks utarninkė, 
gegužės 17, iš namų' 8 vai. bus 
atlydėtas j šv. Mykolo par. baž 
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, l’o 
pamaldų bus nulydėtas Į .šv. 
Kazindero kupinės.

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

Nuliūdę; moteris, suims, lė
tai, dėdė, dėttienos Ir giminės.

Laidotuvėms Įsitarnauja gra
borius Lachavics, Tel. Koose- 
velt 2516. »

TltUI. METŲ SI KARTUVĖS

Pranciškus Stasiulis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 16, 1929, o po gedulin
gų pamaldų Nekalto Prasidėji
mo Panelės šyč, parapijos baž
nyčioj palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

A. a. Pranciškus buvo pla
čiai žinomas Chicngos lletu- 
vlaims, draugų turėjo visose, 
Chicngos lietuvių kolonijose. 
Dabar trims metams sukakus 
po jo mirties visi vellonies 
draugai prašomi atsiminti jo 
sielą.

šį atminimą daro ir vellonies 
kapą prižiūri

ANTANAS I.UKOAIUS 
2555 West 43rd Street

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASt

Palengvina akių įtempimą, kuris 
,'sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
[svaigimo, akių apteinmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuirau 
2ataractus Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto lkt 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atltaleomos 
ae akinių. Kainos pigiau kai» kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STRIKT

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S 

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

Ufibo Tol. Victory 6893
Rez. Teh Droioi 9191

Jul neatsiliepia šaukite CentrsI74«4

DR. A.A.ROIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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

10-12

DR. A R. MCGRAD1E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-8 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 237 1

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STRIKT

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESiAN AVĖ.

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

ALDAVIDONISi M. D:
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8161

DR. V, S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
8 iki 12 ryto. 7 iki t vakare 

Utarn. ir Ketr. vak. pagal sutarti

t

Tel. Hemlock 2788
Roa Tel. Prospcrt 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Ofisas 8116 South Kedzle
Rea (488 So. California Avė, 

7*1.1 H M l 8. SUdilMt Ketv
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Haūsaj Pirmadienis, geg. 16 d., 1932

CHICAGOJE

PAGERBĖ KLEBONĄ REDAKTORIUS KELIO 
NĖJĘ

Marųuette Parkas. Praėjusį 
sekmadienį parapijos salėj bu 
vo puota gerb. kun. A. Bal
tučio, Gimimo par. klebono, 
pagerbimui. J4 surengė para
pijos komitetas ir draugijos. 
Žmonių susirinko daug. Pro
grama graži. Jų išpildė mo-

šeštadienyje “Draugo” re-> 
daktorius L. Šimutis išvyko i 
PittsbUrgh’ų, kur pasiliks dvi 
dienas. Iš čia važiuos porai I 
dienų į New Yorkų. Geg. mėn. 
19, 20 ir 21 dd. bus Buffalo, į 

N. Y. Dalyvaus Amerikos Kata 1
likų Spaudos konvencijoj. Re- Į 
d aktorių Šimutį pavaduoja | 
kun. L. Draugelis, administra- Į 
torius.

ir kitaip inįano kandidatūrų j 
! teisėjus rėmė.

Lietuvių gyvenamuose pri- 
sinktuose pasirodė džiuginan
čiai daug balsų už mane. Dau-• 
gumoje minėtų prisinktų aš ' 
gavau du ir tris kartus dau
giau balsų, negu bet kuris 
kandidatas į teisėjo vietą pa
skutiniuose rinkimuose. Aiš- i 
ku iš to, kad lietuviai ne tik 1 
už mane balsavo, bet, be baisa Į

ATITAISYMAS pės į . vietos federalinį teismų 
tikslu gauti “injunction,” su 
kuriuo jie galėtų įeiti į minė
tas apskritis ir patirti neor
ganizuotų angliakasių stovį.

Teismas atsisakė duoti “in
junction.” Teisėjas aiškino,

RAKANDAI - PIGIAI
Iftvažluodami j Lietuvą, visai pi

giai parduodajne rakandus—8lu nau
ji pečiai, gerus .radio "Big Boseli” 
ir tt.

2012 CANAI.PORT AVĖ.
1-maa nukiltas

Vakarykščiame “Draugo” 
numery žinutėje iš North Si- 
dės paminėta, kad gegužės 22 
d. įvyks mokyklos vaikučių 
mokslo užbaigimo vakaras.
Tai klaida. Mokslo metų už- kad tų apskričių gyventojai 
baigimo vakaras įvyks birže- taikingai ir ramiai gyvena, 

į lio 19 d., o gegužės 22 d. bus Kas pašalinių negali ten įsi-
pirmoji Komunija.

Vietinis
veržti ir ramybę drumsti.

kyklos vaikai, seserų kazimie- 
riečių vadovaujami. Be to, 
dainavo šie dainininkai: K.
Skelly, M. Janušauskienė, J.
Gubista, M. ir J. Lobikytės;
kvartetų: Z. Janavičius, K. ma* parapijos^ salėj. Apie tų 
Gervilis, B. Kauneckas, S. pe. Jreikalų pranešimų patiekė p 
travičius. Smuiku grojo II.
Prosevičifitė ir K. Sambaras, 
pijanu solo L. Šimutis (žino
ma, jaunasis). Buvo daug nuo 
širdžių kalbų ir sveikinimų.
Įteikta dovanų, prie kurių pri 
sidėjo šios draugijos: šv. Ka
zimiero, Šv. Teresės, parap. 
choras, Liet. Pol. kliubas, L.
Vyčių 112 kp., Šv. Kazimiero 
Ak. rėm., Šv. Barboros, ir Šv.
Rožančiaus. Atskiri asmenys:
J. Krušas, Jovaišas, A. Stan
kus, S. Mažeikis. Prie vaka
rienės rengimo prisidėjo šie 
biznieriai: Šambaras, Minia- 
tas, Atkočiūnas, Vai antinas,
Rupšliauskas, Danta, Marijau- j diėnė.
skas, Jonaitis, Dargis, Urba,' I seimų išrinktos atstovės 
Lovikis, Bordens Dairv Co. Į ponios: Vaznienė,
Rengimo komisija nuoširdžiai i Laurinavičienė 
dėkoja visiems. Taip pat pro-; Stpgienė. 
gramos dalyviams, ypač sesu X Rėmėjos rengia išvažia-

Bridgeportiečiai susilaukė 
naujo profesijonalo. Tai yra 
advokatas C. P. Kai (Kazlau-

vimo, mano kandidatūrą rė
mė visomis savo jėgomis.

Už tai aš savo tautiečiams 
(tautietėms) esu ir amžinai j LONDON Ky., geg. 14. — 
būsiu dėkingas. Visa savo ge-j “American Civil Liberties” 
rūmų ir savo gabumų aukoju ' unijos viršininkai nesenai no- 
jiems ir jų tarnybai. Jų nie- {rėjo aplankyti šios valstybės

NIEKO NELAIMĖJO 
TEISME

BOMBAJUS, Indija, geg.
15. — Įvairiose miesto dalyse
indai susikovė su muzulmo-
nais. 6 asmenvs nužudvta.• •

PAIEŠKOJIMAS
t Paieškau Walter Skakows- 
, ki, pirmiau gyveno Bridgepor- 
)to apylinkėj ir turėjo bizni. 
Girdėjau, kati išvažiavo j De 
troit. Turiu svarbų reikalų. 
Pats ar jį žinantieji rašykit:

FRANK KRASAUSKAS 
2556 W. 45th St., Chicago, 111.

MIRĖ VINCENTAS 
WILM0NAS

------ )-----

BRIGHTON PARK
Rendon 6 kambarių flatas su ga- 

radžlum. Kambariai gražus, Šviesus, 
ant 2-ro aukščio, naujai ištaisyti.

4523 80. FAIRFIELD AVENlE

lė Kalvaitė Daug tikietų iš skas), kuris atidarė antrų tei- kuomet neužmiršiu, ir reika- Bell ir Harlan apskritis, į kur
platinta. Visi kviečiami daly-'sių reikalams raštinę vienam lui esant, jiems visuomet tar ' neįsileidžiami angliakasiai or-1 Vincentas Wilmonas, 

/ tikslas :name su daktarais Bertašium nausiu nuoširdžiai, pasitikę- ganizatoriai ir kiti įvairaus ; Fairfield avė., 42 nvauti, nes vra geras tikslas. į 
Visas pelnas eis Sv. Kazunic!" Mikeliu (756 W. 35th St.). -lamas, kad, ta, darydamas, 
ro vienuolynui į Kitų raštinę turi vidurmiestv- atlyginsiu jiems bent truput’

t- v. . je (105 W. Monroe St., room už jų maų suteiktų paramųJus žinote, kaip musų sese- d / ’
. 804). Prieš atidarydamas ‘Bules daug darbuojasi. Padeda , v . , T, ., v. ,r i dgeporte rastinę adv. Kalis įl-mums auklėti vaikučius. Mes . .

kitokiu būdu gal negalimo >uametusdarbavosl™Glol,<’i Ignacui Ivaitai,
joms atsilyginti. Tai tik to
kiais dalykais. Visos narės 
prašomos ateiti (ir atnešti do
vanų. Kas dar neturite tikie
tų, įsigykite jų pas rėmėjas.

firma.
Adv. C. P. Kali yra geras, 

kalbėtojas. Tad nėra abejonės, 
kad jis. teisme savo klijentus 

j gerai apgins arba teisėjų len-

PARK. — 
4457 So. 

metų am-
plauko agitatoriai. Jie taip*žjaUs prieš 5 savaites savo na- 
pat neįsileisti. Tad jie krei- ,nuose krito tropais. Buvo nu

vežtas j Cook County ligoninę, 
kur gegužės 13 d. mirė. Šian
die iš gralioriaus Eudeikio 
koplyčios, 4447 So. Fairfield 
avė., bus lydimas į Nekalto 
Prasidėjimo Švenč. P. parap. 
bažnyčių, o po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv Kazimiero ka
pines.

BRIGHTON

Nepamirškite gegužės 18 d. 7 į gva^ lakins, kad jo klijentai į0 kliubo nariams. Vietos trū-
val. vak; parapijos salėj. Apie ' >ra teisin^' Geriaasios klo- 
centro veikimų pranešė p. Še- ^es ^abui naujoje vietoje!

kuinas neleidžia visų vardus j 

paminėti, bet visiems tariu 
nuoširdų “Ačiū!” už jų neri
botų pasiaukojimų mano kam 
panijai. Jokie pinigai negali

Niekuomet nesiliausiu- dėk l 
jęs ir, prie progos, atlyginti 

pirmininkui,
Viktorui Petkui, vicepirminin 
kui, Jonui Fryerui, raštinin
kui, ir (Bruno T. Petkui, iždi
ninkui, J. P. Waitches į teisė
jus rėmėjų kliubo ir visiems

ELENA JONIKAITĖ

DABAR GERIAUSIA PRO 
GA ĮSIGYTI NAMĄ

Kam laikyti pinigus nesaugioj 
toj, kad galite investuoti Į na^ir 
kuriu kainos yra žemiau morgfA 
štai, kur randasi vienas ift tok’
4 357 South Fairfield Avė., penkių 
flatų mūrinis namas po 4 ir 5 rū
mus, kampinis, trijjų kojų garadžius. 
Kaip matot iš antrašo randasi pačia- 

I me lietuvių centre Brighton Parke, 
arti bažnyčios ir mokyklos. Savinin
kas yra kontraktorius turi ir dau- 

I giau panašių bargenų, stebėtinai pi- 
j iriom kainom ant pardavimo ar Miai- 
I nymo. O jei šię namai jums nepa- 
i tiktų, tai galėsime pabudavoti nau- 
| ją sulyg jūsų skonio. Turėkite rel- 
, kalus su pačiu kontraktoriu. Atsifiau- 
I kitę prie:

t. BAI/TIKAVSKO
I 7017 SO. CALTFORNIA A VE. 

Tei. Grovehiil 2S-52

už vai ! vinių. Komisija darbuojasi.iėms kazimierietėnis
kuč.ų išniokymų. i Manom'-.’ kad turėsime “good

Dalyvavę j tiine”. 1 ail ; bus paskelbtus 
_____  ____ vėliau.

T0WN OF LAKE • x Ligoniai. Ivanauskienė
-------------jau sveiksta. Aluzienė dar te-

Šv. Kazimiero akad. rėmėjų beserga. Narės tos pačios jų 
i ikyiaaus susirinkimas buvo lankys.

..singas. Daug reikalingų 
dalykų apsvarstyta. Gegužės 
18 d. rengiami kauliukų žaidi-

susirinkimas įvyks antradienį,
enė, Merkiene, d 7:30 vai vakare

Bagdonienė h CI,lca«oa b,etuvl,) Auditorų.,- ' „ irUtI ,okjo jsitikini ,, 
, Baįdonien. „ 3,33 , sty aS # *

\ isi nariai, būtinai malonė- . patyriau. Už. juos geresnių 
kitę dalyvauti, nes yra naujų nėra!
reikalų svarstymui, ypač (Irau 
kiškas suvažiavimas, kuris į- 
vyks liepos 10 d. J. Grybo 
darže. Taip pat yra ir kitokių 
reikalų.

P. K. nut. rašt.

n-

Onytė

GARNYS

Ijabai džiaugiuos draugiš 
kūmu Ir parama dienraščio 
“Draugo”, Pęopjes Furnitnre 
krautuvių, Bvįdęiko krautuvo: 
ir visų biznierių ir profesijų 
nalų, ir prašau, kųd mano sr 
kėjni juos remtų.

Nors šį kartų teisėjo vietų.- 
nelaimėjome, nereikia mums

I

Mirė gegužės 13, 1932 m, 11:15 
vai. naktj 18 mėnesių amžiaus: 
A. a, Elena gimė lapkričio 14, 
1930, Chicago.

Paliko dideliame nulludime 
motiną Kazimierą po tėvais 
Saraplnaitė, tėvą Kazimierą, 
senuolj ir dėdes, ooices ir gimi
nes. '

Kūnas pašarvotas 8423 So. 
Kerfoot Avė.

Laidotuvės įvyks Antradieny
je, gegužės 17. iš namų 8 v.il. 
bus atlvdčta į šv. Juozapo par. 
(So. Chicago) bažnyčią, kurioj 
(vyks gedulingos pa aldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nnošird'lnl kviečiu* *e visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Tėvai Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Eud. litis Tei. Yards 1741
- -T »

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS

sutinka pataisyti, arba jums padėti 
jusjų namuose, už pusę kainos, negu 
garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit: 

TEL. I.AFAYETTE 1S2».

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSIAS & SON
i 7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes peri ii ufuojame piain-s 

luničiiis ir kitokius dalytais.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.
Mes pervežume daiktus iš 

ir į kitus miestus.

PARDUODAM TR MAINOM

Farmas, namus, lotus ir visokius 
biznius visose valstijose. Mes turi
me didelį pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar mainyti pirma pamatyklt mu- 
”, bargenų. Klauskite A. Grigas. 
Real Estate vedėjo.

J. NAMON FTNANCE CO.
5755 So. Wostern Aveniu-

BARGENAS
Moderniškas namas dvejų pragy

venimu po 6 kaJmbnrlus, su vėliau
siais (.rengimais. Dvieili karų gara- 
džltis: gražioj apylinkėj. 6142 South 
Fairfield Avė. Kainavo $18.000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu 
už $12 500 Pamatyk tuojau.

REPUBLIC 1598

KUN. KRUPAVIČIAUS ŽE
MĖS REFOR. REIKALAIS

visų
legijų

Gerasis garnys aplankė Mis 
Ilelen Bueffer (4917 S. Wood

------------ St.), kuri sulaukė dukrelės šv.
(Tų u iš 4 pusi.) Kryžiaus ligoninėje. Dukrelė
tautų, tikybų ir įsitiki- sveria 8 svarus ir 9 uncijas, 

nėra gavę. įstatymas Motina ir dukrelė sveikos ir

Bxidgeportas.— Ražanca-
vos moterų ir mergaičių pa
šaipiuos draugijos susirinki
mas įvykę gegužės 16 d. 7:30 nusiminti, lies daug kų laimė- 
val. vakare. Prašome visų na- jome — įgijome ilgas eiles 
rių susirinkti. Yra svarbių rei draugų ir, žodžiu, padėjome

NUPIEINIOS LAIVAKORTĖS
20%

«. MNKUnut ‘
(Msrąiictfc Ji-vvelry Rsdio)

Pirk inde ii pus mus už $5 n r dn-i 
-Inu huo dvkni nufotografuoti.

2650 West 63 f?t.. Chicago, TV
Tel.

i Hemlock 8380

kalų.
Valdyba

PADĖKA

mūsų dvarininkams yra vieno kasdien stiprėja, dr. J. J. įva
das. St. Seimui rūpėjo ne kers-1 varške globojamos.

Kiek pasilsėjęs po sunkios
., , 1 politinės kampanijos ir šiek

t«8, bet socialinė reforma. Lr-. lagonė prašė reporterį pa- apdir|)ęs už„i|iknsius k|i.
likai dvarininkai daug yra nu- reikšti padėkų dr. Kavarskiu, i legalius reikalus reiš
sidėję Lietuvai ir lietuvių tau- 11 ~’
tai. Bet aš tikėjau ir tikiu,
kad jaunoji dvarininkijos ka
rta savo tėvų klaidas atitai
sys ir dirbs garbingai Lietu
vos garbei ir gerovei, kaip 
daugelio jų senoliai — prose
noliai yra dirbę. Aš tikiu, kad 
su jaunųja mūsų dvarininki
jos karta eisime ranka į ran
kų, petys į petį Vilniaus iš 
lenkų vergijos vaduoti ir švei. 
t^jų kovų laimėsim. Be reika
lo lenkai dvarininkai už žemės 
reformų pagieža giežia. Tai | 
buvo neišvengiama bfitenybė.
Koks Lietuvos likimas būtų

ligoninės seserims ir slaugėms j .
,____ . x.. __ i kiu nuoširdžių padėkų visie

ms lietuviams (žinoma ir lietu 
• vėrns), kurie už mane balsavo

už puikių priežiūrų ir rūpės 
tingumų.

Rcp.

PRANEŠIMAI
BRIGHTON PARKAS

Brighton Parko lietuvių na
mų savininkų sųjungos susi
rinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, gegužės 16 d., 8 vai. 
vak. parapijos mokykloj, kur 
bus daug svarbių dalykų sva
rstoma, kaip antai: vandens 

buvęs, žemės reforma vis tiek'myteriai‘ dabartinis gamtinis 
joje būtų buvusi pravesta. Ke7-as, nuomos, įvarūs tekstai
Pats gyvenimas dvarams ka
pų iškasė. Su dinastijomis ir

(‘personai ir real’), s-gos kon 
stitucija, čarteris (arba certi-

dvarai turėjo baigtis. Lietu- jficate) ir kiti svarbūs reika- 
vos žemės reforma tokia, ko-,lak Taip pat atsiveskite nau-
kia ji tapo paskelbta, jiems 
palankiausia iš visų prileisti- 
nų galimumų. Jiems tik džiau
gtis tuo reikėtų ir būti dėkin
gais lietuvių tautai, pasirod
žiusiai ir šiuo atveju džentel
meniškai ir kilniadvasiškai.

fundamentų kitiems rinkimą- Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
ms. Jei ne už metų, tai už .aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva- 
dviejų, aš ir vėl kandidatuo/ kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j 

Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti j Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-ėla 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 25 d.—BERENGARIA
” ” 28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”

siu į teisėjus. J. P. Waitelieš 
į teisėjus rėmėjų kliubas dar i 
gyvuoja ir gyvuos. Prašau 
prie jo prisidėti. Geriau pasi
rengę, sekančius teisėjų rin
kimus laimėsime. Šis kliubas 
rems ir kitus lietuvius kandi
datus į politines vietas.

Adv. J. F. Waitches

Wm. J. Kareiva
Savininkas

IMU Keriu Ilsios rąAlcs 
ir patarnavimo, šau
klį.

GRKKN V ALDE Y 
PRoniiers 

Ol8clis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.. 

4644 80. PAULINA STREET 
'Pel. Boiilevard 1389

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinNiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii*

Perkam Lietuvos Bonus'
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai įneš 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais. p

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levid- 
tban tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam. ' * ,

Birželio—.Tune

M 99

jų narių, nes kur daugybė, • 
ten galybė.

J. K. Encheris, pirm. j 
G. A. Pakeltu, sek r

Bridgeportas.—*Vytauto draugijos
D. L. K. 
mėnesinis

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

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

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145

99

99 99

. EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į

Klaipėdą.
3 d.—ILE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN

II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE 
30 d.-GRIPSHOLM

Liepos
Liepos—July

I

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA

M. Z1ZAŠ-
I •
, Nsinų Statymo Kontraktorius 

įtaisu įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock IB2(

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
Mamų statymo kontrak

to riuh
6504 S WASHTENAW AVĖ

A T Y D A I
NAMŲ SAVININKAMS

Popiėruoju ir malevuoju katu 
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 pristatvti ant reikalo 
C. O. D.

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

Cicero, III.
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