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CHICAGOS LIETUVIU MOKYKLŲ DAINŲ ŠVENTE
PROSUOS NAUJAS SEIMAS 

SUSIRINKSGEGUŽĖS 24 0.
Stimson’as Prancūziją taiko su 

Vokietija

J. V. VYRIAUSYBE RŪPINASI 
DARBININKAIS — MILLS’AS

GAL TARSIS SU CENTRO 
PARTIJA ’

NORIMA SUARTINTI 
PRIEŠUS

BERLYNAS, bal. 27. — ŽENEVA, bal. 27. — J. Va-
Prfisijos ministerių kabinetas lstybių sekretorius Stimson’as 
nusprendė, kad naujas, seimas deda pastangų Vokietiją sutai- 
susirinks gegužės mėn. 24 d. kinti ir suartinti su Prancūzi-

PIRMA DOVANĄ LAIMĖJO NEKALTO 
PR. PANELES SV. PAR. MOKYKLA

' ■ • • ' • S- < ■ *'*^^*k
Mokyklų direktorius giria mū

sų mokyklas dėl tautiškumo

I Vakar, balandžio 26 d., Šv. 
| Kazimiero Vienuolyno audito- 

Adena miestelis, Ohio valstybėje, ir angli ų kasykla Someirs. Šios kasyklos apylinkėse i rijoj Įvyko Chicagos lietuvių 
Įvyko streikuojančiųjų angliakasių riaušės, kada, j kasyklą buvo pakviesti streiklaužiai. Kele- j parapijinių mokyklų dainų
taį asmenų žuvo, Biaužės nutrauktos, kada karkia uždaryta._________________________,’sventė. kurioj dalyvavo Šios

: mokyklos; šv. Jurgio, šv. Kry-JIE ŠELPIA VARGŠUS CHICAGO JF,
NEW YORK, bal. 26. — A 

ną dieną New Yorko valsty- 
l>ės gubernatorius F. D. Roo
sevelt’as kalbėdamas pareiškė,ir tą dieną šiandieninis kabi- ja. Jei tas būtų atsiekta, tada

notas seimui Įduos savo at«> Europai taika būtu užtikrin- , , ,... . , .... .„. ~ „ kad respublikonų vyriausybestatvdinimo pareiškimą. Sei- ta ir nusiginklavimo konferen- ,........... ...... ... .. . siais sunkiaisiais laikais nešimas tada skirs naują minute- rija turėtų pasisekimo, 
rj pirmininką ir jis sudarys Sekr. Stimson’as pareiškia, 
naują ministerių kabinetą. kad jis nesiūlo vokiečių su pra 

Prūsijos seimą sudaro 450 neūzais taikai jokių priemonių, 
narių. Bus 162 fašistai, apie bet tik norėtų, jei būtų gili-*
9-') socialistų, 67 centro parti- ma gelbėti to tikslo atsiekimui.
jos, likusieji gi kitų kelių įvai- ---- —-------------
rių partijų.

rūpina vargšų, t. y. darbinin
kų, likimu. Sako, jai rūpi ‘lan
giau didžiosios krašto pramo
nės ir įstaigos.

Iždo departamento sekreto
rius Mills’as į tai atsako, kad 

UNIĮOS PRIEŠ ATLYGINI- vyriausybė visais gyventojais
Fašistų daugiausia, bet jie t M.O MAŽINIMĄ

vieni negali gauti jokios pi r-' ------------
menybės. Su socialistais jie nė 1 MRLBOURNE, Australija, 
kokiu būdu negali draugauti. bal. 26. — Naujojoj Zelandi- 
Tad pranešta, kad fašistų va- joj vykdoma aštri žinioms cė- 
dai sieks centro partijos pa- uzūra. Nežiūrint to, čia gauta 
galbos. Bendrai veikdami su žinia, kad vyriausybė pasire- 
centro partija jie turėtų 229 ngusi mažinti atlyginimą or- 
balsus, t. y. keturis balsus ganizuotiems darbininkams.

į Darbininkų unijos įspėja vy- 
; riausybę, kad atlyginimo ma- 
! žinimas nebus pakenčiamas ir 
i to sėkmės vyriausybė tegul 
i pasiims ant savęs.

daugumos.

VEIKIA IAPONAI LA
KŪNAI

3 PAŠAUTA

įūpinasi ir tarp jų nedaro jo
kio skirtumo. Mills’as nurodė 
į finansų atstatymo bendrovę, 
kuri būk rūpinasi mažųjų nd- 
mų savininkų, “biznierių,” 
taip lygiai darbininkų reika
lais, ir jiems visiems teikia 
reikalingą pagalbą.

Roosevelt road iir Kedzie 
avė. apylinkėje Nf.than Oman- 
ski’s, matyt, staiga tebetekęs 
proto pusiąusvyrct k veiveriu 
rankoje bėgdamas ėmė šaukti; 
aš esu komunistas. Pirmiau
sia pašovė vieną moteriškę, 
paskiau vieną vyrą, kurs jį 
sugrieliė ir nųrėjo atimti gink
lą. Be to, pašautas kitas žmo
gus.

Greitai žmonių minia supuo
lė ir danu jį mušti. Policija 
vos jį išgelbėjo.

LAUKIA ŽODŽIO

FORDAS APIE DARŽŲ 
ĮDIRBIMĄ

WASHINGTON, bal. 27. — 
Baltuose Rūmuose lankėsi au- 

; tomobilių gamintojas F’ord’as. 
I Laikraštininkams jis pranešė, 
kad prezidentui Hoover’ui pa- 

' siūlė planą, kokiu būdu gelbė- 
LISBONA, Portugalija, bal. Į ti darbininkams. Jis sakė, kad

NETURI PINIGŲ
,______ ; žiaus, Dievo Apvaizdoj Auš-

C'ook’o apskrįtieg iždininko’10* Vartų, šv. Mykolo, Visų 
klerkai, kurie priima mokės- : &ventų. Prtro ir Povilo, 
čius, sako, kad jie kasdien gj„« Nekalto Prasidėjimo Panelės 
rdi žmonių nusiskundimus, ^v,» 8V- Antano ir Švč. Pane- 
kad neturi pinigų mokėti mo- '•tinimo.
kesčius ir mokesčiai per dide-, Dainavo aštuntų skyrių cho- 
li. Iki gegužės mėn. 1 d. var ra1- Tiems chorams vad'ovavo

Bet reikia pasakyti, kad cho
rai geriausia dainavo lietuvių 
liaudies dainas. Tai pripažino 
ir kun. Daniel Cunningham, 
Chicagos vyskupijos mokyklų 
direktorius. Savo gražioj kal
boj jis pagyrė lietuviij mokyk
las ir jų mokytojas seseris ka- 
zimierietės už tautinės lietuvi
škos dvasios palaikymą.

Pirmą dovaną dainų kontes- 
te laimėjo Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. par. mokyklos 
choras, vadovaujamas artisto

giai bus sumokėta viena pusė * vai*8’°Tiininl<ai. Be to gražiai į Justo Kudirkos; antrą — sv. 
visų mokesčių. ’ grojo, akademikių orkestrą. Di, Jurgio par. choras, kompozi

NELAIME CICLROJ

Viršutiniojo elektrinio ge
ležinkelio traukinys ties 60 
court 22-oje gatvėje sudaužė 
skersai bėgių važiavusį auto
mobilį. Mašina užsiliepsnojo ir 
joje žuvo naujas Cicero mies
to kolektorius Fr. Cuchna.

NUŠAUTA 2 SMURTI
NINKAI J

________ j Kauno darbo biržoje jaučia-1 Uter.n Kovo .31 a. kaž koks
TAYLORVILLE, III., bal. n:as žymus bedarbių sumažė-* žmogelis priėjo prie vidury

džiulė akademijos auditorija 
buvo pilnutėlė aštunti} skyrių 
mokinių. Visi chorai gražiai 
dainavo.

Kon testui buvo parinkta

toriaus A. Pociaus vadovauja
mas; trečią — Dievo Apvaiz
dos par. chorai, dainininko 

Kasto Sabonio vadovaujamas. 
Platesnis šios gražios iškil-

Hosmero daina ‘Hard-A-Lee’. ‘ mės aprašymas tilps rytoj.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DARBO BIRŽA BE 

> BEDARBIŲ
BRANGIAI KAŠTUOS “PA

SIVAIKŠČIOJIMAS”
Cook’o apskrities rivalizuo- 

jančios dvi specialės “grand 
jury” pasilieka savo vietose..
Laukia vyriausiojo teismo nu- j 26. — Trys smurtininkai puo- 
sprendimo. Šis teismas paša- lė angiiakasio Cioni namus
kvs, kuri “grand jury” yra 
teisėta.ŠANCHAJUS, bal. 26. —

Kinų laikraščiai praneša, kad 
japonų lakūnai sviedė tris bo
mbas į Šangbajaus—Hangčo- 
vo geležinkelio tiltą netoli šio 
miesto. Apie tą įvykį japonai
tvli. _____ » ___ w ______  ._ _ __ r____I___ _________ j

Bet japonai daug užimti ki- daly padarė kratas. Rado apie j ninkama daržus. Laisvu laiku am^’’ ^720 W. 64 gat 
nų kariuomenės sutraukimu j 120 bombų ir areštavo 11 ko-: darbininkai ir jų šeimų nariai 
Hangčovo apylinkėse. Anot ja munistū.
ponų, ten kinai turi apie 50,- 
000 kareivių.

LISBONOI SUIMTA 
II KOMUNISTŲ 90 DIENŲ KALĖTI

ŽIOGŲ RYKŠTE 
< AFRIKOJE

OAJPE TOWN, bal. 26.

liroas, ypatingai moterų tar-j lurgavWėa kia„jinius supirki. 
pe. Norint gauti per darbo. 
biržą tarnaitę, kartais tenka’.. ,. ,. v. .
palaukti keletu dienu. Gi n„.. l» I»r k»mnn.ų pnhrnn

. , .. j ,. . , . .tas dezes pereiti. Supirkinėto-, v . • X • r,nt Rauti darbininką į provi-' . . * . ....
tininką nukovė ir patsai pa- nejman„m^ vw J«>, "urėdam, gre.can juo nu
kautas mirė. Kitų ka,egoriįkai aWsako: nei klau 5'kra,tyt’’ paxakė: Oil eik-
k, nukovė pasivijusi automo- darMavj„ koks te-„ Wsi turėdami minty “eik Salyu,”
1 ___ 1* •• m ~ 1,1 A4~ ~ A • 1 ‘A •_ ________

Langleyville miestely. Cioni į- 
namius Allegrucci vieną smur-

Už mergaičių nedorinimą, bilį policija. Trečiojo smurti- darbas, nei pasiteirauja apfe bet klausėjas tai kitaip supra-
26. — Politinė policija da- • visos didžiosios krašto dirbtu- ^-iai dienų kalėti teismas nu ninko likimas nežinomas. o.r ____
rbininkų gyvenamoj miesto 1 vės turi parūpinti savo darbi- Į baudė J™ m,i gje trys piktadariai iš Cio- hininkai dažniausia nias “viens’ du”... peržygia

ŽUVO 2 DARBININKAI

turėtų prisiauginti įvairių da
ržovių. Nebūtų jiems vargo su 
maistu.

Pats Ford’as savo darbini

nkams senai planuoja rasti ti-

TEATRŲ PLĖŠIKAS

PA VIA, Italija, bal. 26. —
Vietos šilko dirbtuvėje sus-. . . , _

, ... o , nkamus daržus. Bet planai ne- dolerių.progo garinis katilas. 2 dar-', . 1 J 4
bininkai žuvo ir 1 nesuranda- baigti.

Vakarų Afrikos ir Pietų Af- mas. Dirbtuvės dalis sugri.au- 
rikos Unijos dalis apnyko mi- ta. Apie 2,500 asmenų laikinai, 
irijadai, žiogų. Kolbas jie ki neteko darbo.
lojasi iš vienų vietų į kitas. -------------------

SARGYBOS LAIVAS 
NUSKENDO

NEW LONDON, Conn., bal. 
26. — Pakraščių sargybos lai
vę "CG—290 ištiko sprogimas. 

DETROIT, Mich., bal. 26., 7 iš įgulos vyrai sužeisti. Lai-

Kova prieš juos bus galima, 
kada jie kur apsistos veistis.
K asdien kai didžiausis debe
svs į visas sritis skrenda. i— ftvino daiktų dirbtuvėlėje, vas nuskendo

------------- Highland Park’e, ištiko bai-
ČILI GRESIA POTVYNIAI

SPROGO GAZAS, I AS
MUO ŽUVO

i sus gazo sprogimas, kurs su- 
SANTIAGO, Gili, bal. 27. kėlė gaisrą aplinkiniuose mf- 

— Gili respublikos pietinėms muose. Kai kurie namai ap- 
sritim8 gresia dideli potvyniai? griauti. 1 asmuo žuvo ir 31
Tai didelių lietų sėkmės. sužeista.

GUINES, Kuba, bal. 27. - 
B. Montejo, 36 m. amž., kir« 
vi u nužudė savo žmoną ir 5

atlyginimą. Šie bedarbiai dar- ‘° ir pats »au'komanduoda.
yra 8ezo-,mas “vien8’ du”- Peržygia- 

ni grąsinimais reikalavo 1,800 niniai; mūrininkai, statybiniu- vo ^er visas kiaušinių dėžes, 
dolerių. Cioni neturėjo pinigų kai ir t. p. Šiaip paprasti da-
ir nusprendė gintis. Jam pa- rbininkai dabar gauna akotrdi-

Užvakar vakarų pietinėje *'alboį‘> huv0 inami» All‘- 
miesto dalyje vienas plėšikas 
per vieną valandą apiplėšė ke
turis teatrus. Pelnė apie 130'

IŠDALIJO MOKESČIUS

Cook’o apskrities iždininkas 
McDonough’as vakar išdalijo 
13^935,000 dolerių surinktų mo 
kesčių ' įvairioms ’ apskrities 
valdžioms. Šios gi šiais pini
gais apmokės darbininkus.

ŽEMES DREBĖJIMAS

Vakar Chicagos universiteto

grucci.

PRIPAŽINO 5,000 DO
LERIŲ

nį darbą miesto savivaldybė
je? Be to bedarbių sumažėji
mas darbo biržoje dar aiški- 

j namas tuo, kad nėra privers- 
i tino registravimosi.

AV1ASHINGTON, bal. 26. —. ATB£G KA"
Vakar J. Valstybių senatas *
pripažino 5,000 dolerių atly-i Joniškis, Utenos apskr. Per 
ginimo našlei Seimai Virkkula, administracijos liniją į Joniš- 
kurios vyrą probibicijos age- kį atėjo lenkų kareivis Galiau- 
ntai 1929 metais nušovė. Že- skas Jonas, pabėgęs iš lenkų 
mesnieji rūmai seniau tai bu- kariuomenės 5 p. pulko. Ga
vo pripažinę. Dabar tik pre- iiauskas suimtas ir perduotas 
zidento parašas reikalingas, j atatinkamiems valdžios orga

____ - nams.
MANAGUA, Nikaragua, ha-! Sakosi iš kariuomenės pa- 

landL 26. — Respublikos sar- bėgęs, nes neturėjęs tikslo o-

sumaigydamas daug kiaušinių 
Už tokį “žygį” jam sustatytas 
protokolas, ir matyt, pasivai
kščiojimas ne pigiai kaštuos.

PLEČIASI TOMATŲ ŪKIS

Lekėčiai, Šakių aps. Šioj 
apylinkėj keletas ūkininkų ve
rčiasi tomatų arba pamidorų 
ūkiu. Šiemet jie šią ūkio šaką 

žymiai praplečia. Paruošia
muosius darbus jau pradėjo. 
Keliolika moterų gavo darbo, 
tik nepatenkintos uždarbiu, 
sako, kad pereitais metais jo
ms puse lito brangiau už die
nos darbą mokėję, kaip SieniPt.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLTNseismografas užrekordąvo že-įgyba nušovė du sukilėlius ties kupantams tarnauti. Jo tėviš- 
vaikus. Po to padegė namus\ mės drebėjimą, įvykusį už ke-Į GtUUEttboeo kąliMris. Sargybai kė esanti nepriklausomoje Lie-į KĖS. — diandien MtfMbk ir 

ir pasikorė. lįų tūkstančių mylių. vadovauja J. V. marynai. , tuvoje Aluntos valsč. 1 vis dteff šalta.



DRAUGAS Trečiadienis, bal. 27 d., 1932

“D R A U G A S”
Išeina kasdien, lfiakyrue sekmadienius
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrį
žta*. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Bedaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

šia. Tačiau daugumos nesudarys. Fašistų 
‘laimėjimu” apsunkinamas vyriausybės su
darymas. Taip pat bus žymiai trukdoma kraš 
to pažanga. Taigi, matome, kad ir Vokietijos 
vyriausybei ne pyragai. Iš kairės jai grasi
na komunistai, o iš dešinės socialfašistai. Ar 
nereiktų vokiečiams valytis viduje, -o pamirš 
ti kitų tautų žemes, kaip Klaipėdų ir kitas.

LABDARYBE
DEL MŪSŲ SKYRIAUS
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£ DIENOS KLAUSIMAI

Per keletu savaičių nematė
me savo dienrąštyje labdarių 
skyriaūs, kuris per kelerius 
metus ėjo kiekvienų, ketvirta
dienį ir plačiai gvildeno lietu
vių labdarybės aktualius kla
usimus.

Tam skyriui kelėtų kartų 
nepasirodžius, kai kas gal ma
nė, kad jo visai jau nebebus. 
Nėra taip blogai.

Labdarių Skyriaus ‘ ‘ Drau
ge” nematėme ne iš blogos 
valios, bet dėl vietos ir laiko 
stokos. “Draugo” skaitytojai, 
beabejonės, jau pastebėjo, kad

Montevideo, Urugvajuje, pasirodė nau- ketvirtadieniais visų puslapį 
VYRIŠKAI I jas lietuvių laikraštukas “Tribūna.” Pa«i-!užimą “Detroito Žinios”. Tos
------------- ! sako eisiąs du kartus per mėnesį. Jį leidžia | dienos detroitiečiai norėjo- ir

Naujasis Klaipėdos direktorijos pirmini- socialistai, kurie pasisako dirbsiu bendrai su Į ję reikėjo duoti. O labdariams

DIDELIO DARBO BE 
LAUKIANT

PASTABELES

A. L. R. K. Moterų Sąjungos organo 
“Moterų Dirva” paskutinysis numeris išėjo 
be viršelių. Matyti, taupomos lėšos. Ir gerai. 
Svarbu, kad turinys toks pat. Be to, laikraš
tis to paties didumo. Nors ir sunkūs laikai 
ir organizacijoms nelengva gyvuoti, bet vis 
dėl to mūsų organizacijų vadovai, matyti, 
stengiasi, kad dėl tų blogų laikų nenukentė
tų lietuvių švietimo reikalai.

ūkas Simaitis, matyti, tikrai energingai vei
kia. Tai rodo jo padaryti pirmieji žygiai. 
P. Simaitis pradėjo valyti, nuo vokietininkų 
įtakos lietuvių įstaigas, ypatingo dėmesio 
pradėjo kreipti į mokyklas. Jis padarė griež
tą pareiškimą, kad Klaipėdos krašto mokyk
lų mokytojai mokėtų lietuviškai. Nemokan
čių lietuviškai mokytojų didoką skaičių jau 
yra nuo vietos atstatęs. Tokius pat reikala
vimus stato ir visiems valdininkams.

Taip ir reikia.
Ligi šiol per daug buvo nusileidžiama. 

Dėl to vokietininkams išauginta ragai. Jie 
Mtvirai pradėjo vesti derybas su •Berlynu 
dėl Klaipėdos krašto reikalų. Vokietininkai 
Visokiais būdais stengėsi kenkti ir Lietuvai. 
Y Tokia būtis ilgiau negalėjo tęstis. Klai-
EbE ' U
pėdos kraštui reikėjo valdžios, o ne vokiečių 
pastumdėlių, kurie ne krašto gerovei dirbo, 
bet vokiečių užgaidas tenkino.

P. Simaičio asmenyje Klaipėdos kraštas 
Sūsilauke tikro vado. Jam rūpi to krašto 
likimas ir žmonių gerovė. Jis griežtas, bet 
teisingas. '- I i « £
, Be abejonės, naujasis dUrSRorijos pirmi
ninkas tinkamai prižiūrės ir seimelio rinki
mų eigą, kad vokiečių agentai neklaidintų 
piliečių ir nedaryti} visokių suktybių.

1 Šiomis dienomis atėjo žinių, kad p. Si
maitis į būsimus tsei mėlio rinkimus, gegu 
žės mėn. 4 d., žiūri optimistiškai. Tai maloni 
žinia.

Lietuvos ir Amerikos lietuvių socialistais, j juį vistiek, ar jų skyrius eis 
Socialistai, kiek tenka patirti, visur, kur tik j ketvirtadieniais, ar kitomis 
kiek daugiau lietuvių apsigyvena, stengiasi 1 dienomis. Dėl to ir nuspren- 
leisti laikraščius, kad per juos galėtų klai-1 dėme perkeltį į trečiadieni, 
dirtti nesusipratusius lietuvius darbininkus ir Tojį, bus dar patdgesnį 
kovoti prieš tikėjimą. Tokia spauda mūsų nes kas paskutillį mėnesio tre- 
tautai žalą daro. čiadienį įvyksta Labdarių Są

jungos Centro susirinkimai.
Taigi dabar labdarių sky

rius “Drauge” eis trečiadie
niais. Prašome įsidėmėti: šio 
skyriaus bendradarbių ir lab
darių kuopų korespondentų 
prašome savo rašinius labd. 
skyriaus redakcijai (2334 So. 

'Oakley Avė.) prisiųsti arba

Laisvamaniškoji “V-bė”, pastebėjus,’kad 
Amerikos katalikai 1931 m. Romai, t. y. Ka
talikų Bažnyčios reikalams, sudėjo $1,100,000, 
stato klausimą; kiek Amerikos lietuviai per 
1931 metus Romai sumokėjo ? Nesunku į tai 
atsakyti. Lietuviai katalikai savo dalį (auką) 
atidavė ir poniai ir Lietuvai, Bet tikrai liūtų 
įdomu žinoti, kiek laisvamaniai pasiuntė au
kų Lietuvon? Juk jie Romai neaukoja. Va
dinasi, tą pinigų dalį sutaupę galėjo skirti 
Lietuvai ir bendrai mūsų tautos reikalams. 
Bet Lietuva laisvamanių aukų nesulaukė. Iš 
jų, kaip iš ožio: nei vilnų, nei pieno.

Vokietijos socialfašistams, kuriems vado 
vauja karštagalvis —Hitleris, pasisekė Prū
sijos parlamento rinkimuose. .Kaipo atskira 
grupė parlamente, fašistų grupė bus didžiau-

Cinčikų Kostas

NEVYKUSI SALVĖ
(Romano “Pavergtieji Broliai” 

fragmentas)

(Tęsinys) ,
Po pusvalandžio juodu nuoširdžiai ta

rėsi apie nakties svečių sutikimą. Paga
liau nusiminti nebūvi, ko. Juk dar nevėlu. 
Telefonas—Švenčionys—ir tuojau atvyks 
policija. Be to, kulkosvaidis, šautuvai, 
brauningai ir pakankamai dvaro vyrų; 
tik reikia pasirengti ir laukti.

Temo. Gelsvi stovinčios ant stalo ža
bą abažūru lempos spinduliai atsimušė 
ant baltos koklių krosnies. Kambaryje 
ant minkštos sofos sėdėję ponas Bortke- 

- ričių s. Jo riebus, bet raukšlių išvagotas 
Veidas atkreiptas į laikraštį; rudos akys 
4<|žnai neramiai įsmigdavo į langą ir vie- 
a<;inomentu aplėkdavo dvaro kiemą, ber- 
nM ir kumečius, kurie, baigę dienos dar- 
bą> rengėsi poilsio. Nakties sargybiniai, 
lofirių šįvakar buvo kur kas daugiau, vaik- 
Iftojo po kiemą laikydami rankose užtai-

šautuvus.
Aplinkui buvo tyla. V’ašaros vakaras 
malonų žiedų kvapą. Retkarčiais pft- 
gdavo toliau "pamiškėje nakt igonių lie

dama.

priduoti pirmadieniais.
Žinodami, kad ypąč šiais

laikais labdarybės reikalai y- 
į ra aktualūs, rašykime apie tai 
! į labdarių skyrių. Kuo smulk- 
1 meniškiau ir nuodugniai tie 
klausimai buk gvildenami, tuoNors visur dabar blogi laikai. Tačiau 

ar tik nebus blogiausia Lietuvos išeiviams
Pietų Amerikoje. Ten leidžiamuose lietuviui^ “ - . ,, , , , , < , • • , tuos musų tautiečius, kurielaikraščiuose aprašoma, kad ten darbininkai , .• i • i , XT . v , būtinai vra reikalingi pasal-jokio darbo negauna. Negauna ne pašalpos. ° \Y
Didžiausi, vargų ir skard, kenčia. Daug lie-/08'. Ta‘ daUg «rel2,au
tuvi, grižo atgal į Lietuv,. Daug norėt, gri. į P™,8‘me P™ f,”“5™ "T'8 

reikalingų senelių ir našlaičiųžti, bet neturi iš ko. Jų likimas tiesiog ap-! 
verktinas. Be abejonės, tie nelaimingieji Lie
tuvos išeiviai įsitikino, kad priežodis “ten 
gera, kur mūsų nėra” yra teisingas.

GARSIMKINTES
“DRAUGE”

SVARBUS PRANEŠIMAS , moksliškais apskaičiavimais.
------------ j Tokia žemės sudėtis: ak-

Prasidėjo gražus pavasario, mens, smėlis, vanduo ir pana- 
oras. Žmogų traukte traukia šiai siekia tiktai iki 50—60 
į laukus. Labdaringoji Sąjun-i kilometrų, (tuo tarpu per že- 
ga turi ūkį gražioje vietoje, mę parvertas virbalas turėtų 
Yra gražus miškas. Bet jį rei-' 12,740 kiiometrų). Giliau lan
kia apvalyti ir tvenkinį pada- daine medžiagų panašių į ge- 
ryti. Dėl to šaukiame talkų, j ležį ir magnetų, bet bent 3—i 
Kas gali labdarių ūkyje pasr-'kartus kietesnių už plieną, 
darbuoti ir tuo pačiu pasi- Į Taigi plieniniais kaltais tokio 
naudoti grynu oru, pasidžiau- akmens įkalti mes negalėtu-

Už mėnesio ir gegužės mėn.
30 d. Tai vadinamoji kapinių 
puošimo .arba vainikų diena, 
kurią Amerika kasmet šven
čia. Švenčiame ir mes, Ame
rikos lietuviai

Lietuviai katalikai Chicago-,gti pavasariu, prašome susi- ‘me. Tasai sluoksnis tęsiasi iki 
je kasmet tą dieną renkasi žinoti su centro valdybos rift- 1,200 kiliri. gylio.

riais. Talkai skiriamas laikas Giliau kasdami rastume iš-ant Šv. KazimierP kapinių, 
kad pagerbus mirusiųjų at
mintį, kad už juos pasimėl- 
dus. Laikomos .pamaldos, sa
komi pamokslai, giedamos 
giesmės. Susirenka didžiau
sios žmonių minios.

Pas mus įsigyvena gražus 
paprotys toje dienoje senelius 
ir našlaičius prisiminti, juos 
pašelpti. Labdarių Sąjungai 
yra pavesta kapinėse ir 
prie kapinių vainikų dienoj 
rinkti aukas, kurios eina naš
laičių šelpimui.

Dėl to išanksto labdarių 
kuopos raginamos tinkamai 
tam) darbui pasiruošti. Reikia 
žinoti, kad kuo daugiau toje 
dienoje’ turėsime rinkikų, y- 
pač rinkikių ir kuo geriau jie 
tam bus parengti, tuo daugiau 
aukų surinksime kilniems lab
darybės tikslams.

Kaip kitais, taip ir šiais 
metais labdarių kuopos prie 
kapinių turės .užkandžių. Tad 
ir šiuo reikalu iš anksto pasi
rūpinkime.

Tuoj po pamaldų kapinėse, 
Vytauto parke rengiamas pi
knikas. Jį rengia Labdarių 
Sąjungos.Centras. Pelnas taip 
pat eina labdaringiems tiks-

balandžio 29, 30 dd. ir gfegu- tirpiusią sierą ir kitus į ją pa-
žės rtrfen. 6 ir 7 dd.

Visus prašome į talką. At
liksime naudingą darbą.

Labd. centro valdyba.

PRANEŠIMAS

nacius daiktas. Prisikasę iki 
2,450 kilm. rastume skystą ge
ležį ir nikelį. Tasai sluoksnis 
tęsiasi maždaug iki 3,000 kilm 
Kas yra kiliau kaip 3,000 klm. 
mes nebeturime priemonių iš
tirti. Yra manoma, kad patį

Labdarybės Centro susirin- žemės vidurį sudaro iki 8,000 
kimas įvyks bal. 27 d., 8 vai. laiP«niU įkaitusios medžiagos 
vakare, Aušros Vartų patupi- kartų kietesnės už kie
jos salėj. Kviečiami kuopų at- čiarisią plieną.
stovai skaitlingai susirinkti. 
Turime svarbių reikalų svars
tyti ir tartis apie pikniką.

Valdyba

KODĖL ŽEME DREBA

Šiomis dienomis Suomijoje 
drebėjo žemė ir padarė, nors 
nedaug, nuostolių: sugadino, 
o kitų net sugriuvo namai.

iatisią plieną.
Jeigu mjuins sunku pakelt 

kelis smėlio kastuvus, koks 
turi būti spaudimas žemės vi
duryje, ir iš tiesų jeigu žmo
gus patektų į žemės vidurį, jį 
tenai j sidabro pinigą suspau
stų trijų milijonų centnerių 
sunkumas.

Juo giliau, itfės ten randa
me brangesnių metalų. Tad 
reikia manyt, kad žemes v;-

\ erta dėl to pakalbėti, kas duryje y ta sutirpę patys bran 
yra žemės gilumoje. Girdime i giausi „Italai : auksas, plati- 
apie žemės drebėjimą, apie na, volframas, uranas ir kiti.
ugniakalnių išsiveržimus, apie 
karšto vandens šaltinius, kla
usiame, iš kur ta šiluma, ?s 
kur ta ugnis?

Iki šiol į žemės vidurius,

Pastarieji mėtalai bent kelius 
kartus brangesrii už afiksą.

Kai pilną vandens indą ta
mpriai uždarę pašildome, ga-

. • . ....... ras suplėšo indą. Kąs tun at-palygmt, yra įsikasta laivai i ....... . , ...... . . I sitikti, jei vanduo pasiekia to-negiliai, tik arti 2 kilometrų.
geriau mums seksis aprūpinti lams. Pikniko pasisekimas pa- Tokioje gilum/oje mes dar nie

ko ypatingo nepastebimė. Tie-
,al

įeis nuo kuopų darbštumo ir 
rūpestingumo. Reikia nemaža ' sa, reikia pažymėt, kad kas

kį žemes vidaus karštį ? Bai
sūs dalykai ir žemės pluta 
neišlaiko: ima drebėt (%emės

prieglaudų.
į Tad dirbkime ir nepatingė- 
jkime parašyti apie savo dar 
j bus iš labdarybės srities į šį
skyrių.

skaitykite IR PLATI* 
KITtt “DRAUGĄ

darbininkų skaičiaus, parink
ti užkandžius maisto produk
tų ir šiaip visokių piknikui

< f
reikalingų dovanų. Ypač s va r 
bu, kad pikniko tikietai butų 
uoliai pardavinėjami.

Kuopos ir visi labd. drau
gai ir rėmėjai, nepamirškite, 
kad didžiulis labdarių pikni
kas įvyksta gegužės mėn. 30 
d., Vytauto parke.

| drebėjimas), plyšta ir išsiver- 
'čia kamuoliais vandens garai, 
pelenai ir ištirpę akmens bei 
geležis,, kurios daug sunaiki
na žmogaus rankų darbo ir 
nusineša daug aukų.

100 metrų gilyn karštis paky
la tris laipsnius, vadinas, 2 
klm. gilumoje siekia arti 60 
laipsnių karščio. Toks karš
tis žmogui yra per aukštas ne 
tik dirbt, bet ir gyvent nega-i
Ii. Vedinas, giliau į žemę kas- Mūsų žemelė, kaip matome, 
tis nebegalima vien dėl karš- nėra paprastas molio šmotas, 
člo. Visas kitas žinias apie žo- bet gana sudėtingas ir bran 
mės sudėtį ir panašiai: gauna- gus.didžiulis rutulys, 
me tik netiesioginiu būdu — E. ?•

Rytojaus dieną visoj apylinkėj pas
klido gandai, kad šiąnakt apiplėšė pono Į kar rytfJ «*** grasinamą laišką^
Bortkevičiaus dvarą. Dvariškiai sujudo. 
Vieni jį užjautė ir smerkė piktadariu.', 
kiti atvirkščiai—keikė, kad nenužudė po-

kevičius, nelaukdamas kol jį pradės smul- t Tardymas ir visi tyrinėjimai nedavė 
kiau tardyti, tuojau patiekė ant stalo va- J nieko konkretaus, nedavė nė mažiausių 

nurodymų surasti piktadarių pėdsakus. O 
juk niisikaltimas įvykdytas: išvesta iš tva
rto geriausiąją arklių septynios poros, 
paimti brangieji rūbai, pinigai ir daug 
auksinių bei sidabrinių daiktų. Rūmuose 
kampai išvartyti, daiktai išmėtyti Iš sa
vo vietų.

Valdininkai ir komendantas laužė sau 
galvas ir iš turimos medžiagos begalėjo 
ūbi įtarti, kas galėjo būti tie piktadariai 
ir iš kur jie atsirddb. Baigę įžanginį pro
tokolą, jau apie 10 valandą vakaro, jie su 
Bortkevičium sėdosi vakarifenlaliti. Bort- 
kevičius ištisą laiką sėdėjo nuleidęs galvą, 
nekalbus. Jam nedek gaila buvo tUrtų, 
kiek rūpėjo surasti piktadarius. Tačiau 
be vaisių. Ir visos jo viltys dingo, kaip 
laivas jūrų bangose. Po valandėlės, išgė
ręs jau antrą stiklelį zubruvkbs, jis pasi 
darė ramesnis ir drąsesnis. Anksčiau vieš
patavusi jame kažkokia apatija ir nera
mios mintys pradėjo sklaidytis. Staiga 
jis pasidarė linksmas ir viskuo patenkin
tas, tarsi, išsigelbėjęs iš tigro nasrų.

Dubovskig ir fekSpėrtai taip pat pra 
dėjo garsiau kalbėtis. Visi buvo geriau
siam ūpe. Dubovskis gyrėsi ir įrodinėjo

Vienas ekspertas, sėdėjęs arčiau lan
go, dar jaunas kokių 23 metų vyrukas, 
perskaitęs laišką, skubiai atidavė jį savo

no, ir nevienas manė, kad dėl jo teks ne- ! <IrauS»ul«
kaltai kam nukentėti, nes jau daug jam 
neištikimų apylinkės lietuvių suprovokuo
ti sėdėjo Lukiškiuo'se.

Policija sujudo.
Apie 8 valandą atvažiavo iš Vilniaus 

du kriminalinės policijos ekspertai, Šven
čionių policijos komendanto Dubovskio ir 
būrio raitų policininkų lydimi. Jie visi 
buvo sujaudinti tuo įvykiu ir smulkme
niškai stengėsi išaiškinti bylą. Vos įžengė 
į dvaro kiemą, pradėjo smulkiai apžiūri
nėti, tardyti šeimininkus, tarnus ir klau
sti, ar nepažino kai ko iš buvusiųjų pik
tadarių. Komendantui Dubovskiui tuoj ki
lo įtarimas, kad čia yra ne keno kito, 
kaip tik apyylinkės lietuvių su Lietuvos 
partizanais darbas, todėl jis su policijos 
gauja išjojo į miškus ir artimesnius kai
mus. Ekspertai, pasidėję ant stalo kny
gas, pradėjo rašyti įžanginį protokolą. 
Pirmiausia jie pasišaukė šeimininką poną 
Bortkevičių ir užsidarę duris pradėjo in- 
timų karštą pasikalbėjimą. Ponas Bort-

Tai tamstai iŠ anksto buvo praneš
ta apie tai, — kreipėsi į šeimininką jis.

— Taip, — atsakė Bortkevičius.
— O kodėl nepranešei policijai? 
Bortkevičius nusišypsojo ironišku 

juoku. Jis nežinojo ką beatsakyti į tiios 
nelauktus ir staigius eksperto žodžius, 
tačiau suprato, kad čia jau apsunkins 
dalykų padėtį apsileidimas ir nestrdpu- 
mas, todėl greit susigriebė.

— Aš maniau, kad -vienas apsidirbsiu, 
Bet... įvyko kitaip. ,

Tardymas truko iAtisą dieną iki vė
lius vakaro. Po Bortkevičiaus buvo pa
šaukta jo mylimoji Ir tarnai, bes visi tu
rėjo parodyti kag ką pastebėję, kad iš to 
padarytų ridrs trumpą Išvadą. Policinin
kai jodinėjo keliais Ir tardė susitikę Žmo
nes; daugely vietų pas įtariamus asme
nis darė kritas, bei apie tai jei kas iv 
žinojo, niekas nieko smulkiau negalėjo 
paaiškinti ir visi vengė duoil mažiausių 
parodymų. Komendantas Dubovskis ir po
licininkai pikti grįžo į poną Bortkevičių.

pertai gyrė gerą Lenkijos gyvenimą, o 
be to dar ir tarnautoją bei valdinių išti
kimybę.

' Vyresnysis ekspertas, jau apysenis, 
kokių 30—35 m. vyras, daugiausia kalbė
josi su ponu BortkėtlČium. Jis, glosty
damas savo juodą barzdelę, teiravosi apie 
vietinius gyVebtojus. Dar vaikas būdamas 
jis gyveno prie tėvų Švenčionių’apskrity 
M. kaime, nes čia ir gimė. Jo tėvas turėjo 
stambesnį dviejų valaką ūkį ir atidavė jį 
mokytis “gorOdskbn” mokyklbb. Tada 
mokykloje buvo daugiausia lietuviai vai
kai, tik išimtis buvo jis ir drir keli tokių 
pat vadinamų šlėktų. Jam tekdavo visuo
met nuo lietuvių nukentėti, nes pastarieji 
išjuokdavo jį, ir žiemą grįžtant per mies
tą namo, apmėtydavo sniegu. Nuo to lai
ko jis ir pradėjo lietuvių neapkęsti ir juos 
persekioti. Kartą už tokius darbus jis 
sumanė atkeršyti. Po pamokų, kai visi mo
kiniai rengėsi namo, jis pirmutinis išbė
gęs pasiėmė nuo kabyklos labiausiai neap
kenčiamo priešo kailinius ir išnešęs už 
miesto norėjo juos numesti į sniegą, kad 
nerastų. Kai mokiniai pasigedo kailinių, 
jie įtarė dabartinį ekspertą Vladą. Maty
tojas už tai pavarė jį iš mokyklos ir- iš
duodamas liudymą pažymėjo, dėl ko paša-

ekspertai, kad lenkų policija galina ly- Į lina- b n"° jia pradėjo trank*lis'
gintis Čikagos ir Niujorko policijom. Eks- (Daugiau bus)
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NAUJI LENKTYNĖSE LAIMĖJIMAI
Stulginskas vejasi Janušauską, Varkalienė - savo 

“sosiedką”. Rungtynes tarp Gilienes ir Gry
bo. Pabijonaitis artinas prie Misiūno

RUOŠIAMOS PIKNIKUI MOTINOS DIENA taus ir artimo, išmokė mylėti 
tai, kas meilės verta ir atjau
sti tai, kas savo gyvenimo ry
te nejautė motiniškos meilės 
valandėlių?

Nors gegužės 29 d. dar to
li, bet “Draugo” vadovybė 
jau pradėjo ruoštis prie pir
mojo savo pikniko, kuris įvy
ks Vytauto darže. Kadangi tą 
dieną, piknike baigsis “Drau
go” vajus ir bus paskelbta

Gegužės 8 d.—Motinos Die-Jrnai ši šventė Cieeroj pas ap-

Pasakojama, kad sykį ka
reivis Napoleonui ątnešė žinią 
taip greitai, kad jo arklys kri
to. Napoleonas, parašęs atsa
kymą, liepė pasiuntiniui sėsti 
į jo puiką ir brangiai pabal-
nuotę žirgį. p Onhysta, 4355 S. Mozart .
, - Ne, generole - tarė ka- g cw m.......... , .m, M.chigan .r k,t„ valety-
rei vis. Sis arklys yra per pu i-! _ . . bią miestų žmonių priimti,
kus prastam kareiviui. j * ’ an rava;kas, I vaišinti ir patenkinti. Patvru-

Pet Napoleonas jam atsa- Wls‘ ** 381’750 '
S. Staniulis, 6651 S. Talman 

Avė., CbicagOj III. .. 377,380 
M. Varkalienė, 6315 So. Lin

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III. .. 506,450

A. Stulginskas, 1628 S. 56
kas laimėjo dovanas ir kam 
teko Studebaker’io Grmos na-

na. Visas kultūringas pasau
lis gerbia motinas. Visoje kal
boje nėra gražesnio, meiles
nio, saldesnio žodžio, kaip mo
tina.

Lietuvių tauta nuo senovės 
reiškia ypatingą pagarbą ino-

skrities dvasios vadą kun. 
Vaičūną įvyko gana vykusiai, 
nors ne visos kuopos dalyva
vo.

Šiemet iškilmės taip pat į- 
vyksta toj pačioj vietoj—Ci- 
ceroj, tik svarbių priežasčių

Avė., Cicero, III......... 505,600 ujas automobilius, dėl to iš
V. Stancikas,

St. Chicago. III
anksto ruošiamos' mažiausia1706 W. 47

503 4501ne v*en ® Chicagos, bet 
ir gretimųjų Indiana, Viskon-

tinai. Yra šimtai dainų, kurio-1 kėliai tos iškilmės nukeltos
se motulė, motinėle, motina 
ko gražiausiai apdainuojama; 
ji ir augintojėlė ir maitinto-|tą &v. Mišiomis.

vienu sekmadieniu vėliau, bū
tent į gegužės 15 d. 9 vai. ry

me? Pavojus mums gresia, jei 
mes daugiau nesusidomėsime 
jos gerove ir ateitimi. Ypač 
Ulinois’o valstybėj, kur mūsų 
Sąjunga inkorporuota. Ar mes

S. S. pabusime iš saldaus miego, ar 
visai užmigsime. Ne! Turime 
pradėti rūpintis organizacijos 
gerove. Ir, štai, ketvirtadienį, 

Kaip jau mes, sąjungietės, balandžio 28 d. lygiai 7:30 v 
žinome mjūsų organizacija tu- [ vakare įvyks didelis masinis

SVARBU!

kė
—Nieko nėra per gera ir 

jper puiku prancūzų kareiviui.
I Iš to daromų tokia išvada, 
kad pasaulis pilnas žmonių, 
kurie mano, kaip/kad ir ans 
kareivis, kad tai yra per ge
ra, ką kiti žmonės turi. Bet 
jie nenusimano, kad tokiu' že
mu savęs įvertinimu patys 
vagia iš vasęs visas savo jė
gas. “Turėdamas nykštuko 
norų, niekados negalėsi būti 
milžinas”, — pasakė vienas į- 
žymus rašytojas.

Ko ne ko, bet nei vieno 
“Draugo” kontestininkų ne
galima lyginti prie tų, kurie 
mano, kad jie negali turėti 
tai, ką kiti turi, arba kad vie
nas kuris kontestininkų skai
tytų save nykštuku prieš kitą 
tokį pat kontestininkų. Anaip 
tol! Pavyzdžiui, imkime Stul- 
ginską, Varkalienę,. Gilienę, 
Grybą ir Pabijonaitį, kurie 
vakar kontesto lenktynėse 
smarkiai pirmyn pasivarė.

Po vakarykščio didelio Va- 
rakulio ir Janušausko žygio 
kai kas, gal, manė, kad Stul
ginskas bus visai išmuštas iš 
jėgų ir nebegalės toliau lenk
tyniuoti. Bet pažiūrėkime, kur 
jis šiandie stovi. Arba imki
me Varkalienę. Lenktynėse ji 
tūlą laiką nedalyvavo, nes pa
sirodė buvo sunegalėjus. Bet 
kaip tik . nusikratė nuo tos 
kvarabos, tuojau suskato vy
tis Staniulį. Ryt po ryt ji gali 
ne tik Staniulį, bet ir Man- 
dravieką pavyti bei pralenkti.

Vakar vėl buvo didelės run
gtynės tarp Gilienės ir Grybo. 
Vienu tarpu Grybas buvo Gi
lienę jau nugalėjęs. Tačiau 
Gilienė nepasidavė. Naujas bal 
sų bodas ją išgelbėjo ir Gry
bas turėjo užpakaly pasilikti. 
Grybas bet-gi pasakė * nepasi
duosiu ir — truks, plyš run
gsiąs iki galutinos pergalės.

Įdomus pasidarė Pabijonai
tis. Žingsnis po žingsnio jis 
eina pirmyn; per savaitę pra
lenkė net tris kontestininkus. 
Dabar artinas prie Misiūno ir j 

už dienos, kitos gali pasida
ryt karšta ne tik Misiūnui, 
bet ir Rėkui ir Kazlauskienei, 
ir kitiems “ponams” — že
maičiams bei aukštaičiams.

Taigi aiškiai matome, jog 
nei vienas mūsų kontestinin
kų nė nemano, kad jam per 
gera tai, ką kiti yra laimėję. 
Jeigu kiti galėjo tiek laimėti, 
kodėl aš negaliu. Taip ir rei
kia. Skaitydamas save^ nykš
tuku, niekados netapsi mil
žinu.

O. RašinskienS, 1639 S. 50 
Avė., Cicero, III. .... 509.000

P. Varakuli8, 724 West 18

šiam piknikų rengėjui broliui 
Vladui pavesta surasti geriau
sias restorano vedėjas, šau
niausius darbininkus už baro.

coln Avė., Chicago, III. 337,870 ~ , , , , , . ,__ _ , , ® , Pasamdyta du orkestrai, ku-P. Petrauskas, 14 Johnson . , . v x . .„ ,ne be paliovos gnez šokiams.st., Binghamton, N. Y. -n . , . . „. .Bus Įvesta garsiakalbiai, ren
giama gražus programas ir tt.

Visi “Draugo” vajaus kon- 
testininkai sparčiai pardavi
nėja automobilio tikietus. Pir- 
kusiems tuos tikietus įėjimas 
į Vytauto daržą bus nemoka
mas.

Be to, pastarame Šv. Kazi
miero kapinių direktorių su
sirinkime nutarta šį pavasarį 
Vytauto darže įtaisyti naujų

Ag.
.. x............. ' 328.490

Gibenė 3131 Emerald

Chicago, III.
H

324,890
Adams
320,400

Avė., Chicago, III. .
Grybas, 2244 W.

St., Chicago, III. ...
J. Aukškalnis, 1354 Harri

son St., Gary, Ind. .. 231,360 
A. Valančius, 1226 S. 50'

Avė., Cicero, III......... 224,500
O Kazlauskienė, 4356 S.

Rockwell st., Chicago 174,850 
Rėkus, 1850 Wabansia avė.,

Chicago, III. ............. 173,410
Misiūnas, Roseland, III. 245

W. 108th St................ 160,470
P. Pabijouaitis, 2320, W. 23

PI., Chicago, III......... 123,200
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, III. ... 119,950 

A. Gudėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, III. 115,000 

J. Žvirblis, 1513 t— 35 Avė. 
Melrose Park, III. .. 114,350 

Sutkus 1007 Eight st.,Wau
kegan, III.................... 103,300

Gaižauskas, 148 E. 107th st.;
Roseland, III................. 70,425

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

...................... 65,200
Bugentavičius, 1616 N. Lin- 

icoln St. Chicago, III. 61,90(1 
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Chicago, III.
'   44,400

Bacevičius, 1850 Wabansia 
Avė. Chicago, III. ... 26.700

J. Vaičaitis, 424 Dean St..
Scranton, Pa................  25.85G

M. Povaitienė, 700 S. 9 st
Herrin, III.................... 25,550

A. Paukštis, 2225 S. Oakley 
Avė., Chicago, III.........21,000

“gėmių” ir kitokių pagerini
mų atlikti. Bus padidinta vai
kams žalsmavietė įruošta įvai
rių aidimui įrankių. Žaisma- 
vietė bus aptverta stipriais 
stulpais, kad žaidžiantieji vai
kai būtų apsaugoti nuo bet 
kokios nelaimės ir tt.

Iš anksto spėjama, kad Vy
tauto daržas dar nematė tiek 
margojo svieto, kiek matys 
gegužės 29 dieną.

Visi ruoškitės dalyvauti ta
me istoriniam Draugo” pik
nike.

lp. Taraška, 2334 S. Oakley 
Avė.. Chicago, III. .. 20.35C

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

A. Langmanas, 4521 S. ^7a- 
shlenaw Avė. Chicago,
III................................ 17,700

Voraitis, Lu2erne, Pa. 1.000
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. j 

E. St. Louis, III. .... 1,000’

X Iš pušies medžio galima 
apie 20 nuošimčių aliejaus iš
spausti.

KARAS JAU PASKELBTAS
yisiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo 

ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

“SPAUDA m GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairai^ katalikmR rfl-
pimais klausimais.

“"SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo 
daromus priekaištus.

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

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

“SPAUDA TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 
vienam.

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

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

“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se- 
minąrija,. Lithuahia.

priešų

506,480
■m

jėlė ir globotojėlė ir tt. Tur 
būt, nėra pasauly nė vieno 
žmogaus, kuris nebūtų paži
nęs motinos meilę, nepatyręs 
jos rūpesčio kiekviename žin
gsny. Ne vienas pasisekimas 
gyvenime, ne viehas garbin
gas iškilimas kurioj nors gy
venimo srity yra glaudžiai su
sijęs su motina, jos patarimais 
ir rūpesčiais. Ji dažnai save 
užmiršta, savęs išsižada, kad 
tik vaikams būtų geriau, kad 
jie gyvenime turėtų pasiseki
mą ir laimę.

Gražus paprotys yra gra
žiausiam metų laikotarpy vie
ną dieną skirti motinos pa
garbai. Juk gegužės mėnuo 
yra viso pasaulio Motinos Ma
rijos mėnuo.

Mūsų katalikių moterų Am. 
Mot. S-gos organizacija savo 
14-me seime yra paskirus Mo
tinos Dieną kaipo organizaci
jos šventę. Tą dieną visos or
ganizacijos narės ne tik ger
bia savąsias motinas, bet kar
tu organizacijos globėją—Šv. 
Mariją, Nuolatinės Pagalbos 
Teikėją.

Taigi, visų sąjungiečių pa
reiga žiūrėti, kad ta diena bū
tų visose kuopose tinkamai 
minima.

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskritis jau pernai įvedė pa
protį, Motinos Dieną minėti

Mot. S-gos Chicagos apskri
tis iš anksto ragina visas kuo
pas rengtis šiomis iškilmėms. 
Tegu nelieka nė vienos kuo
pos, kuri savo susirinkime ne 
iškeltų šio reikalo. Ypač kuo
pų valdybos turi raginti visas 
savo nares neatsilikti nuo da.- 
lyvavimo tose iškilmėse.

Jei kurios kuopos iškilmė
se nedalyvaus, tegu nemano, 
\ad jos kam blogo padarys. 
Tuo kaip tik jos pačios save 
pažemins ir parodys, kad jo
ms nerūpi graži vienybė, se
seriška sąjungiečių tarpusa
vio meilė.

Pats Mot. S-gos Chicagos 
apskr. dvasios vadas kun. 
Vaičūnas ragina visas apskr. 
sąjungietes būtinai dalyvauti.

Apskrity Motinos Dienos 
bendro minėjimo reikalas jau 
senai išspręstas ir dėl to visos 
kuopos yra įpareigotos tą nu
tarimą pildyti.

Gausingu dalyvavimu paro
dysim savo susipratimą; be 
to, ir pačios įgausime gražios 
nuotaikos, o visuomenė džiau
gsis gražiais mūsų darbais.

Motinos Dieną galėsime pri
siminti: O šventos ir kilnios, 
pilnos motiniškos meilės va
landėlės, ar ne jūs išmokėte 
mane kovoti su audringojo 
gyvenimo bangomis, ar ne j ii1 
sų šviesa įėjo mano sielon, už-

bendromis iškilmėmis. Jau pe-1 dėgė joj prisirišimą prie Kris-

n būti pirmoj vietoj iš visų 
kitiĮ dalykų. Jau 17 metų gy
vuoja A. L. R. K. Moterų Są
junga. Pažvelgus į mūsų nu- kia centro valdyba ir centro 
veiktus darbus, galima tik pa- dvasios vadas. Užtat sąjun- 
sidžiaugti, kad kiekviena kuo-,gįetės, jeigu mums rūpi mūsų 
pa yra surengus daugybę gra organizacija, tegu viskas ei- 
žių pramogų. Bet naujų na- na į šalį ir visos, kuri tik ga
riu gavimui, tai labai mažai j H, dalyvaukime minėtam su- 
pasidarbuota. sirinkime, be skirtumo visos

mitrrfgas Šv. Antano parapi
jos svetainėje, Cicero, III. Tą 
susirinkimą, kaip girdėti, šau-

Kodėl? Štai, krizis stovi A. L R. K. Moterų Sąjungos
prieš mūsų pačių akis. Ar mes ! narės, organizatorės, veikėjos, 
moterys ir mergaitės, priklau- kuopų ir apskrities valdybos. 
sydamĮos prie tos (kaip mes Nežiūrėkime, kas ką mano ar- 
dažnai šaukiame) mūsų vie- ba sako. Puikybė, savimyla,
nintėlės organizacijos Ameri
koj — A. L. RL K. Moterų Są
jungos, ilgam taip apsileisi-

kerštingumas, politika tegu 
mūsų tarpe neviešpataujg.

Organizacijos narė

Gera Proga
Turintiems atsakančias nuosavybes galite gauti pas

kolos ant pirmų morgičių;
Turintiems kiek sutaupyto turto įsigyti pirmos rū

šies ir gerus morgįčius nešančius šeštą (6%) nuošimti;
Važiuojantiems į Tėvynę nusipirkti laivakortes ant 

visų linijų;
Siunčiantiems pinigus Lietuvon gauti draftus ant 

visų Lietuvos Bankų, kurie yra išmokami tuojau Ame
rikos doleriais arba litais;

Atsilankant į

Universal State Bank
3252\So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois •

DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA ,

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

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

cLžius palydės į New Yo^ką. » '

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

A. PELDŽIUS

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę į> 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-entrv 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.



............ .— I
DRUMS

KAIP GRAŽIAU APSIRENGTI IR PASIPUOŠTI
Visi žmonės turi didesnį ar, liau atrodo, kaip pirktinė suk 

mažesnį norų gražiui atrody-į nelė, pasiūta pagal paskuti- 
ti, puoštis. Ypač moterys yraįnę madų, kurią daugiausia ne- 
labai linkusios į visi} tai, kas ■ ka ir platina miestų ir mieste- 
gražu, puošnu. Todėl jos dau-! lių žydės.
giau rūpestingumo ir parodo
apsirengdaraos. Tas noras 
puoštis neretai esti perdėtas,

Tautiško rūbo svarbiausios 
dalys: sijonėlis, kiklikas, bal 
ta bliuzelė, prijuostė (žiurj-

net nesveikas, ypač diilesmuo; (as) ,r d)uM karo.
se miestuose pasižymįs tie- i |iy . . gijoteE3 ir kikukaa da. 
s.og aklų madų sekimu. Ma- ronMS laJlgu0,0 al.
das besekdau.es miestietės iš- Į )m dryžuoto audek,0. Spalv03

sekantT Bet tuo tik sau pa
kenkiame, nes gražumas men
kas. Kiklikas siuvamas iš to 
pat audeklo, iš kurio pasiūtas 
sijonėlis. Kiklikas turi būti ne 
šniūreliais suvarstomas, bet 
susegamas kableliais taip, kad 
visiškai neliktų tarpo. Prieša
ky turi būt nemažai iškirpta. 
Užtenka palikti susegimai 10 
— 15 icm. Kiklikų puošia a- 
pačioj, apie juosmenį, ne kar
pyti liežuvėliai, kurie gali bū 
ti 10 cm. xilgio.'~Bliuzelė gali 
būti ir pirktinė — balto ba
tisto, markizeto arba plauna-

prie to, kad visos lietuvės mer
gaitės turėtų sau tautiškus rū 
bus, kurie parodytų, jog lie 
tuvei brangesnis yra savp ran 
kų darbas, kuriame ji gali ap
reikšti savo grožio troškimų 
ir mokėjimu raštų marginiuo
se tų grožį kitiems parodyti.

P-ne

ntis į duris, žmogaus šešėlis
perkerta susijusius su fotoe- 
lektros prietaisais spindulius 
ir tuo momentu jungiklis pa
leidžia automatų, kuris ir ati
daro duris. Žmogui praėjus, 
durys vėl automatiškai užsi
daro. >

Trečiadienis, Vai. 27 d., 1932

DURYS PAČIOS ATSI
DARANČIOS

PRANCŪZAI LAIKO “KO- 
1 JINESE’\IKI 25,000 MIL.

FRANKŲ

dirvoj yra iki 200 ir net ligi 
400 kilogramų vienam hekta
re.

— Vasario 1 1. Italijoje bu
vo išmėgintas naujas pabūk
las lėktuvams šaudyti. Iš tos 
patrankos šūviai gali pasiekti 
lėktuvų iki 12 kilometrų atstu
mo. \ ,

esti ryškios ir gyvos, bet tu
ri maloniai glostyti akį. Svar mo šilko .Prijuostę gražiausia 
blausios spalvos: raudona, ža-savo rankom išsiuvinėti tul-
lia, violetinė, tamsiai ruda, 
juoda, mėlyna, šviesiai gelto
na ir balta. Visas gražumas 
pareina nuo jų parinkimo ir 
suderinimo. Gražiausias sijo
nėliui audeklas yra namie aus 
tas, plonas milelis. Pirktinis 
audeklas, šilkas ar vilnonas, 
šiam reikalui netinka. Čia ten 
ka priminti, kad visai be rei
kalo labai mėgstama ir tau
tiško kostiumo sijonėlį trum-

pių ir kitais juostų raštais ar
ba išsiausti dailių kaišytinę; 
pirktinė prijuostė visiškai ne
tinka. Prie tautiško kostiumo 
galvų tinka papuošti gražia, 
iš šilkinių siūlų nuausta juos
tų, kurios spalvos turi pritik
ti prie viso rūbo. Pagaliau, 
viena arba daugiau (trys) ei
lučių gintarinių karolių! -

Tai svasbiausi reikalavimai, 
kurių reikėtų laikytis siuvant

Buffalo mieste, Amerikoje, 
neseniai buvo techniškoji pa
roda, kurioje tarp kito ko bu
vo pademonstruota naujas iš
radimas, kai einančiams žmo
gui pačios durys atsidaro; už
tenka tik prie jų artintis. Tas 
išradimas ypatingai patogus 
restoranams, kur kelneriai da- 
žniausiai laksto su lėkštėmis 
ir stiklais abiejose rankose, 
teatrams ir kit.

Tas išradimas pagrįstas fo- 
toelektros prietaisais. Artina-

Prancūzijos banko apskai
čiavimu, prancūzai laiko “ko
jinėse” 20 — 25,000 mil. fra
nkų. Neseniai buvo išleista 30,- 
000 mil. naujų tūkstančių fra
nkų banknotij, bet jau beveik 
visi yra paslaptingai dingę iš 
apyvartos.

— Du prancūzai lakūnai pri 
versti nusileisti Atlaso kalnuo 
se žuvo nelygioj kovoj su vie
tos gyventojai^, kurie įsivaiz
davo, kad pas juos atskrido 
“piktos dvasios.”

ŽINIOS—ŽINELES

— Bakterijų (labai maži gy

viai, kurie yra žmonių, gyvu

lių ir augalų ligų priežastimi) A, A. SLAKIS

NUPKMTOS LAIVAKORTES ADVOKATAS 
.Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
1 Room 1503 Tel. Central 2978

Valandos S ryto iki 4 po pietų

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

PROBAK
ABIEM FU8EM - 

ASTROS
Geriausias skustuvą* 
“■ *rba grųiiuame 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mUs 
už 5 — gi už 10 

Sempelis — ioc.

PROBAK CORPORATION

• ’ AM'WU|

This new cheese 
, treat

JOHN B. BORDEN
(John Ragdziunas Bordcn)

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

Now—Kraft-Phenii’ new achieve- 
ment! Rkh mellow cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, alices, melts 
and toasts beautifullj , Try a half 
pound package today.KRATS

elveeta
The Delicious New Cheese Food

eina iš ribų: jos nebežiūri, kas 
joms pritinka, kas jų kišenei 
prieinama, bet perka ir dėvi, 
kad jie madoj. Jos nebegali' 
numanyti, kas iš tikrųjų gra
žu.

Miestų ponias ir paneles se 
ka sodietės. Jos kaip išmany- 
damos stengiasi vyti madų.
Tas paprotys net pasiekia juo 
Tingumo. Iš to galime numa
nyti, kad ne viskas gražu, kas 
marina. Ne ta moka gražiai pa 
sipuošti, kuri aklai seka ma
dų, bet ta, kuri moka pritai
kyti rūbų prie savo ūgio, sa
vo figūros, savo veido. Yra 
moterų ir mergaičių, apie ku
rias sakoma, kad joms jokis 
apsirėdymas netinka, nors jos 
nė kiek kitoms neapsileidžia, 
o dažnai kitas net pralenkia 
besipuošdamos. Jos apkrauna 
save keliom eilėm karolių, ap 
sikabinėja aukso grandinėlėm, 
rankas apmausto žiedais, apy
rankėm; jos turi kelias eiles 
brangių, pagal madų pasiūtų 
suknelių, o vis dėlto labai re
tas tepasako, kad jos gražiai 
atrodo. Taip atsitinka tik dėi 
to, kad jos nemoka pasirink
ti sau rūbo pasiuvimo, nemo
ka suderinti spalvų — netai
ko rūbo spalvos prie savo vei-; 
do, prie plaukų, akių spalvos 
— ir visko perdaug prikrau
na. Taigi, reikia mažiau žiū
rėti, kaip kitos puošiasi, o dau 
giau'rūpintis, kad rūbo faso
nas tiktų savo pačios ūgiui ir 
figūrai. Kaip negražiai atrodo 
stora, žema mergaitė su trum
pa šviesia, stambių raštu suk
nele, taip pat negraži ir aukš
ta, liesa apsivilkusi su trum
pų rankovių, labai iškirpto ka
klo suknele. Tik aukštai, lai- ’ Kiekvienos patentuotos gyduolės, 

bai ir taisyklingo kūno sudė
jimo mergaitei tinka įvairių 
spalvų ir įvairių audeklų rū

bai.
, Iš miestų ateinančios mados 
netinka kaimui. Visų pirma 
rūbų mada turi būt pritaiko
ma kaimo' mergaitės figūrai 
ir jos ištekliams. Mes juk ne
same tokios trfrtingos, kad 
kiekviena vasarų galėtume 
siūdintis kelias pirktines, 
brangių audeklų sukneles. -- 
Lietuvė mergaitė gali gražiai 
pasirėdyti it savo rankų dar
bo audiniais. Kaip dažnai ten 
ka matyti tikrai dailių, plonų, 
gražiausių spalvų namie ga
mintų audeklų! Iš tokių au
deklų šiltesnės — žieminės ir 
rudeninės suknelės tikrai gra
žios būna. Taip pat garžaus 
audeklo galime išsiausti na
mie ir žieminiams bei vasari
niams apsiaustam*. Pirktinis 
audeklas visada esti papras
tesnis, netvirtas, nes dažniau- 
šia daromas iš žolių, popierių, 
medžio, senų skudurų, nors 
jis ir gražiai atrodytų.

Gražiausia lietuvei mergai
tei puošmena yra tautiški rū
bai. Tie rūbai šimtų kartų dai

pinti. Gal tai daroma madų i tautiškų rūbų. Reikėtų eiti

JI nci.šrodo septynių dešimtų me
tų. Negi ji nesijaučia taip sena. 

Moteris, kuri stimuliuoja savo or
ganus, gali turėti tokių energijų, 
kokiai pavydės moterys pusės jos 
amžiaus.

Viduramžy jūsų svarbieji orga
nai pradeda lėtėti. Jus galbūt ne
busite ligonis, bet tik neveiklus. Bet 
t 1*11 kęsti tų pusiau-ligonio padėt), 
kuomet yra stimuliantas, kuris J 
savaitę laiko paakstins užsistovėju
sių sistemų prie naujo gyvenimo ir 
energijos?

šis pastebėtinas stimuliantas yra 
visiškai nekenksmiiigas. Faktinal, 
kad tai yra daktaro receptas. To
dėl jei jus esate usibodę bandymo

kokia tik pasirodo, pasakykit aptie- 
klninkui, kad jus norite gauti bon- 
kų Dr. Caldwell's syrup pepsin. lin
kite ,po truputį šio skanaus syrupo 
kasdien, ar rečiau, iki jus pamaty

site iš to, kaip jus jausitės, kad 
jūsų tingios kepenys vėl yra veik
lios ir jūsų viduriai yra liuosi nuo 
nuodų.

Vyrai, moterys ir vaikai, kurie 
yra suvargę, kurie lengvai pavargs
ta, kuriuos užpuola aitrumai ar tu
ri tankius galvos skaudėjimus, yra 
greitai atitaisdmi, kada jie ‘sigija 
šį receptinį preparatų iš tyro pep- 

- sino, veiklios senna ir šviežių liuo- 
suojančių žolių. (Syrup pepsin yra 
visa pagalba, kokia tik viduriams 
yra reikalinga ir Jus neįgijate la
bai blogo įpročio visuomet imti
liuosuotojus).

Laikykite bonkų Dr. Caldwell’s 
syrup pepsin savo nemuose Ir im
kite po stimuliuojantį šaukštukų 
protarpiais. Tai viskas kų labai 
daug žmonių teima, kad palaikyti 
juos stiprius ir veiklius, ir visiškai 
liuesus nuo konstipacijos.

LACHAVVICZ IR SONUS
PAGBABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus

Chicago, III. 
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49th Court 
Telef. Cicero 5927

Ti

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Bark 3395

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

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS: ,
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
Į abi pusi................................................................$125.50

, “Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko

i neskaito — patarnauja veltui.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 

dienomis:
Gegužio—May 4 d.—BERENGARIA 

” ” 5 d.—BREMEN
14 d.—AQUITANIA 
25 d.—BERENGARIA 
28 d.—-FREDERIK VIII “DRAUGO” ' 

EKSKURSIJA
1 d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į

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

11 d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE
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99
99

99
99

99
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Liepos

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SAI.LE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662

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

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

Telephone FRANKLIN 6746

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone VICTORY 2213

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų .au- 
ke> jųu yra gatava- Ueksnio Galinga 
Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieU 
girių visokių medžių aliejų. lieka 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksmo Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Uvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grų- 
žlnam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN'S NEW DI8COVEKT 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vienų savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tų vaistų.

Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir 
neavojingai Imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailių išvaizdų.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsl, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugota

_________________________

V

PROBAK-
teikia

barberiiką
skutimosi 

• patogumą
namie

i P&GBAK bt ADE)

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; ai) 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele
mentą of good 
cheese are found

' in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

KRAITI ICHEESE

MLTY’S ITNCIE

besekdau.es


Trečiadienis, Kai. 27 d., 1932 ; D n U G S S

BAIGIAMAS STATYTI ŠVENTOSIOS UOSTAS
Šventosios uostas buvo su

projektuotas ir pradėtas sta
tyti ką tik atgavus Palangą 
iš latvių, kada dar ir Klaipė
dos uostas ne mums tepriklau-

prieš perą metų. Vyriausybė, 
neturėdama žvejybos speciali
stų, kreipėsi į danų vyriausy
bę, ieškodama tam darbui tin
kamo žmogaus. Danų vyiriau-

sė. Tuomet jis buvo numato- sybė parekomendavo vienų ša
mas statyti platesniems uždą- vo žvejybos žinovų S. Moeller
viniams, būtent, kad tiktų ir 
prekybos reikalams.

Atgavus Klaipėdos kraštų 
su patogiu Lietuvos ūkiškam 
gyvenimui uostu, reikalas Šve
ntosios uostų statyti prekybos

Pedersen, su kuriuo finansų 
ministerija sudarė 5 metams 
sutartį (1930 — 1935) ir pa
skyrė jj Šventosios uosto ad
ministratoriumi. Ištyręs gam
tines ir ūkiškosios vietos są-

reikalams atkrito. Bebuvo sta- S- M. Pedersen turėjo
tomas tik žvejybos ūkio reika-
lams. Nors tuo laiku jau buvo 
matyti valdžios susirūpinimas 
jūros žvejybos našumu, tačiau 
Šventosios uosto statymas bu- 

įęsiamas vis/d nežymiai, ne- 
likytas žvejybos naudoji-

Ii. Žvejai skeptiškai žiūrėjo 
į statomo uosto naudingumų ir 
pageidavo išleidžiamas staty
mui sumas išskolinti žvejams, 
iš kurių jie galėtų nusipirkti 
moderniškesnių žvejybos prie
monių ir tokiu būdu pakelti 
žvejybos produktingumų.

Beveik sustojęs uosto staty
mo darbas buvo atnaujintas

smulkesnių darbų. Ar jie visi-i
vi • i • ___ i * iŠ :škai bus jau šį sezonų baigti, 
nesą galima pasakyti, nes ne
žinoma ar pakaks tam pinigų. 
Finansų ministerija, kurios ži
nioj yra Šventosios uosto sta
tymas, norėtų jau šių vasarų 
galutinai Įmigti statybų ir pa
ruošti uostų naudojimui. Ta
čiau piniginiai sunkumai nelei
džia šiemet uostui baigti ski
rti didesnių sumų. Šiek tiek 
pinigų esą likę iš pernykščių 
metų pozicijos. Jie bus sunau
doti baigiamiesiems darbams. 
Svarbiausias darbas yra uos
to angos baigimas. 2 mė-

parekomenduoti vyriausybei - nesiug uosto darbai turėjo gto. 
kiek kitokį pajūrio žvejybos Į vietoj, nes pilnas basei

nas būvo ledų privarytas.ūkio planų.
Didelių sunkumų sudarė uo

sto baseino iškasimas ;(išbage-, 
riavimas). Kieto molio dugnas 
reikalavo nepaprastai tvirtų 
žemsemių. Apsisaugoti nuo pa 
laido smėlio reikėjo užtaisyti 
molus, kitaip audros metu vė
jas pustė naujo smėlio Į uos
tų ir nebuvo galima visiškai 
uostų išbageriuoti. Bageriavi- 
mo darbus atlieka Schultz fi
rma (kuri ir naująjį Klaipė
dos uosto baseiną kasė).

Dar yra likę šiokių tokių

GRABORIAI:

J. F. RAOŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOIUUS 

CHICAGOJE

LACHAV1CH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėms pa 

tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse RuopiglausU. 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, 
todėl, kad priklau- i
sau prie grabų iš
dirby st ės.

OPUSAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 5174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooseveit 2616 arba 2616
2314 W. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, 11h
TEL. CICERO 5927

Ofiso Tel. Republlc 2266
Namų Tąl. Hemiock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS ' ‘

2403 West 63rd Street 
kumpas Western Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant tračiadientun

giau milijonų litų žuvies 
užsienio.

MOTERYS APGAUNA 
PLĖŠIKUS

iš

\ Nesenai važiuojant vienai 
moteriškei iš Ukmergės atė
mė užpuolęs plėšikas pinigus. 
Bet ir vagies apsigauta.

Jau buvo vakaras, kaip grį
žo moteriškė iš Ukmergės. Be- 
važiuodamapa vijo vieną vai-
kiną, kuris atrodė visai intc- 

Greta uosto statymo darbų ligentiškai apsirengęs ir ne-.
už vieno kito mėnesio bus pra
dėtas statyti žuvies apdirbimo

šeši gražų ičemodanėlį ranko
je. Šis pradėjo kalbinti. Mote-

fabrikas, rūkykla. Žuvies ap-lriškė irgi įsileido kalbon. Pa-
dirbimas ir gaminių išplatini
mai yra svarbiausias žvejy
bos ūkio dalykas. Ir prie da
bartinių pasenusių žvejojimo

galiau šis jau paprašė pavė
žėti. Girdi, netoli prie vieno 
kaimo išlipsiu. Ši sutiko. Be
važiuojant įsigilino kalbon ii

priemonių kai kada pasiseka i gale moterėlė padejavo apie
žvejams pagauti tiek žuvies 
(ypač silkių), kad nėra jos
kur dėti, tuo tarpu kai toli
mesnėse vietose be sunkumų 
būtų galima išplatinti.

Prie žuvies apdirbimo ir pa
rdavimo norima pritraukti pa
čius žvejus. Pastatytą žuvies
apdirbimo fabriką ministerija
išnuomos žvejų kooperacinei 
draugijai, kuri pernai buvo į- 
steigta. Žvejų draugija turės 
taip pat: tarpininkauti pasko
lų išdavime’ir kituose ūkiškuo 
se dalykuose. Kadangi šis žve
jybos ūkio organizavimas turi 
kooperacinio pobūdžio, tai jis

D A K T ARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Res. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehlll 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Wešt Marųuette Road 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.

Nedėlioj susitarus .

Tel. Ofiso 4060 ' Kės. 9866

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

KENOSHA, WiS.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

D E N TĮSTAI
Phone Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Artį 47 Street

rel. Canal 6122

krizį ir pigius bekonus. Sako, 
pardaviau ir vos šimtą gavau. 
Šis paprašė geruoju atiduoti 
tą šimltą litų. Moterėlei pasi 
darė keista. Bet kaip paminė
jo brauningą, pradėjo krapš
tyti pinigus. Bekrapštydama J 
tyčia išmetė šimtą litų žemėn.
Šis pamatė. Sako:

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS.

2201 West 2znd Street
(Kampas Leavitt St., 

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

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7683
Rez. Hemiock (691

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
mą išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7622

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

(Vakarai.: Utamlnke Ir Ketverge Iki t vai.).
Seredomis Ir NedOllomts pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Km. Tel. Boui. 6112 Oftso Ir R* Tel. BouL 2914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
736 (Vest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-2 tr 2:22-2:22 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vau: 1-4 tr 7-0 vai. vakar* 

Nedėlioj

Tel. Canal 0367 Res. Proepect 4422

DR. P. Z. ZALATORIS
'Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

P-cidencija 4600 So. Artesian Avė. 
Vglandoa: 11 ryto Iki 4 po pietų

4 iki 2:22 vakar*

l’el. Canal 6764 Res Republlc 6360

DR. A. RAčKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETK1KA5

Tek Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų. 7 Iki t vak. 

Office: 4459 S. Califontia Avėt
Nedėlioję pagal autartį

DR. J. J. KŪWARSKIS

Telefonas Yards 1133

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

Chicago, Iii.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
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 pirkaite, 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.

iEudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

— Palauk
biškutį aš paimsiu. Kai tik 
išlipo minėtas vyras, ši sura
gino labai smagiai arklį kiek 
tik galėjo bėgti ir paliko pa
keleivi. Bet čemodanėlis liko 
bobos vežime. Greitai priva
žiavo Taujėnus. Pasiėmė tą 
čempdaną ir nuėjo policijoni Val

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S , 

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

fel. Cicero 1260

OR.GUSSEN
X-ltay

tegali būti įmanomas patiems, apsiskųsti. Tuojau buvo ati-
žvejams susiorganizavus. Jau 
šiemet bus išduodamos pasko
los žvejam įsigyti naujoms 
žvejybos priemonėms tinklams 
ir kt. Manoma pirkti, be to, 
du naujus žvejybos motorinius 
laivus.

Patys žvejai didesniu pasi
tikėjimu ėmė žiūrėti į šį dar
bą. Šventosios uosto statymas 
nebeatrodo jiems nenaudingas 
pinigų mėtymas. Dabar jau ir 
jiems aišku, kad Šventosios) 
uostas ir žvejų organizacijos 
teikia ūkiškos naudos. Jie ma 

>{o, kad valdžia susirūpino jų 
likimu ir nori jiems padėti. 
Žvejų būtis labai sutiki. Pa
senusiomis priemonėmis vis 
mažiau žuvų besugaunama, o 
jei kartais pasiseka laiminga 
žvejonė, tai nėra kur žuvų dė
ti. Aišku, kad toks reiškinys 
visam mūsų tautos ūkiui buvo

darytas čemodanas ir rasta: 
du peiliai, brauningas ir 700 
litų pinigais. Padejavus poli
cijai, kad 100 litų paėmė gavo 
150 litų ir linksma parvažia
vo.

Anais metais netoli Šilalės 
(Tauragės apskr.) važiuojan
čius pro miškelį užpuolė du 
plėšikai ir žmogų sumušė, 
kai ką atėmė, o moteris pa
sislėpė krūmuose. Apsidirbę 
plėšikai grįžo Šilalėn, many
dami, -kad viskas tvarkoje, 
nes apiplėštieji į kitą pusę 
nuvažiavo. Tačiau moteris per 
laukus artimiausiu keliu dro
žė Šilalėn. Priė pat miesto pa 
sivijo vagis ir) pažino. Tie nie
ko nežinojo ir ėjo pamaži. Mo
teris sekė. Kada įėjo mieste
lin atsigręžę ir jie pažirto mo
terį, kad juos seka, bėt nebu
vo kaip sprukti šalin. Tuo

nuostolingas. Turėdami tokios tarpu priėjus miestelin viešą 
pigios savo žuvies, mes iki ŠK»i;viet{J tnoteris smarkiai suri. 
pirkome kasmet už 15 ir dau- jko> grieb6 vagis įr žtnon6s pft.

dėjo jai nugabenti juos poli
cijom Buvo rūstu pinigai. Tei-Peršalimas Kratinėje

Dažnai veda i pavojingą su
augimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

smas tuos plėšikus nubaudė. 
Matoibe, kad gudrios moterys 
visuomet moką su plėšikais 
apsieiti.

aaama PRANEŠIMAS

S. J. PAVINSKAS & CO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS 

GARY. INDIANA
įsitikinkite

Grabas, dėžė, balMamavimas, ka
ravanas .................................... 2100.00

Geresnis grabas, dėžė, balsama- 
vlmas, patarnavimas .... 2150.0(1

Plnšinls grabas Ir visas patar
navimas .................................. 2225.04)

Dar geresnis gfnbas Ir patarna
vimas ...................................... $285.00

Pllmn grabas Ir visas pa ta r na-
vlmas  ............................ 2295.00

Kapinės ne|mknojamos 
KreipkltAs J pilis bet kada

S. J. PAVINSKAS & GO.
1728 DONNECncirr STREET 

Tel. 6760  Gary, Ind.

. v . . v

✓

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th S'17 Cicero, III.

Tel. Cicero 6^66-..-. -

DR. F. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis 
2420 VV. Marųuclte Ihl. arti Hcstern

Avė. Phone llciniock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

akių GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akjų jtenipihių, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. Nuimu 
eataractus. Afitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

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

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oo akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

<712 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. «

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Iiay
2130 WE8T 22nd STREET 

CHICAGO

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2402 WEST <3 STREET 

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Kealdenctja 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-2 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

DB. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Kezidencija: 6628 S. Kichmond Ava 
Telephone Republlc 7868 

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj; JO—12 ryto.

BR, M. T. STRiKŪLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 464S S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo C iki 

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Teh Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

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

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ji» 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 662 Rez. tel. Cicero 3888

Ofiso Teh Victory 6893
Rez. Teh Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Ccntral7404

DR. A. A. ROTH
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. T. DUNDULIS
gydytojas Ik chirurgas ' 
4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis kuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną Ir naktį 
VIRGINIA 0022

T*L Grovehlll 1692

DR. A. L YUŠKA
gydytojas ik chirurgas 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Ceratomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAROUETTE ROAD

Ofiso T61. VICTORY 3687
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 287 4

DR. 1. P. POŠKA -
3133 S. liALS±ED fcUREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of.* Vai.: Nuo 3-6 po 
piet_ Utarn. ir SubaL Nu-o 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel Etewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Wentworth 8009

Office Phone 
Wentworth 3ouO

DR. A. R. McGRADIE

Amerikos lietuvių daktarų 
draugijos susirirtkimas įvyks 
balandio 27 d. 9 vai. vakare 
dr. A. L. Juškos namuose 
(2422 W. Marquette Road).

Dr. V. Šimkus skaitys re fe 
ratą “plncehto prėkios”. Dis
kutuos dr. Juška ir dr. Bar- 
tush. '

Dr. G. I. plotis, rašt.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ . “DRAUGĄ”

to:

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampu Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4: huo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numirtu 

<729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAfi 

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L DAV1D0NIS, M. Di
Vai.: ryto nuo 12—II nuo 2—4 

pietų: 7—8:82 vai. vakar*
Nedėliomis 12 iki 12

Telefonas Midway 2880

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
TeL Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8151

OR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS: * '
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tek Hemiock 2700
Rea Tel. Prospect 00H)

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedste
Rea 6426 So. Callfornia Ava 

VaLt 2-4, J-0 X. X. tfeklrlaat Ketv
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CHICAGO HEMUS, IIL “
Rep.

BRIOHTON PARKAS

X Šv. Kazimiero parapi ja 
buvo surengus balandžio 28 
d. vakarę, italų salėj šokius. 
Nors sumanymas ir visas pa
sirengimas šokių vakarui bu- j

t.. ■
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M v j,
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Trečiadienis, bal. 27 d., 1932
fe i ■

nos kambario ėmė veržtis ug
nis ir dūmai. Gaisrų užgesi
nus, buvo rasti Renault ir jo

rė tris kartus mažiau • kaip 
plienas ir jo gamyba buvo du 
kartus pigesnė už plieno. Ame 
rikos geležinkelių bendrovė 
jau buvo užsakius kelis tūks
tančius tonų šio metalo prak
tiškiems bandymams. Taip pat 
susidarė didelė bendrovė nau
jam metalui gaminti. Betj pra
ktiškai dalykas nebuvo įvyk-

REIKALINGI KATALIKŲ 
PAGALBOS

BERLYNAS, bal. 26. — Fa
d. 8 valandų vakare (4400 So. 
Fairfield Avė.).

Balandžio 24 d. Nek. Pr. P. 
Švč. draugystės susirinkime, į 
kurį atsilankė parapijos- ko
miteto nariai G. Pakeltis ir V.

padėjėjų apdegę kūnai, o iš j šjstų partija daug kų laimėjo 
mašinos liko tik sutirpę me- praėjusiais rinkimais, bet ne- 
talo gabalėliai. Ir šiuo atvt-į laimėjo seimuose pirmenybės, 
ju nepavyko mtožinos paslap- • Fašistų vadai dabar gerinasi 
ties rasti. Išradėjas žuvo, ne j centro (katalikų) partijai, ku- 
suskubęs jos niekam pasakyti.: ri visų laikų vokiečių respu- 

Taip pat tragiškai žuvo an- blikoje vaidina svarbiausių 
glų mokslininkas Filler, kurs . vaidmenį ir be jos pagalbos 
buvo išradęs naujų sprogsta-! nė viena pelitinė partija nega-

Iškilmingos vestuvės. Bal. 
23 d. Nek. Pras. Pan. Šv. pa- 
rap. 9 vai. rytų kun. A. Va
lančius surišo moterystės ry
šiu Stanislavų Barkauskų su 

Cicero visos draugijos, kliu- K)ena SuSi4te. Mišias gMojo

CICERO, ILL.

vo atliktas labai greitai ir i bai ir visi lietuviai bendrai 
trumpu laiku, per pusdienį, šaukiami j masinį susirinki-

didysis parapijos ch-iras ir so
lo gražiai giedojo Kaz. Šven-

Paukštis, nutarta dalyvauti , . T, . . . , . .
vardinėse. Taip pat ir Fede-1 dytas' I6r?dSJ°s‘ dM 8unk,1 
racijos 17 skyrius nutarė da- fe1"1’ iMi° iS.prot° ir

bet vis dėlto geriausiai pavy- mų, kuris įvyks |rečiadienj, Liskas, tenoras (Svenka Ma
ko. Pelno liko $195.60. Garbė : balandžio 27 d. 7:30 valandų |rja^ jr juoz> GJudas bosas !r0S Pakinės, nes bus gražus j
ir padėka pridera Chicago vakare, parapijos salėje, dėl (Ąve Maria) ■ ' ‘
Heigbts lietuviams už gausu ! galutino aptarimo ir pasiren- ., . .. , .,
parapijos raikai, rcmim,. Igimo Jurgio Waul,,ngtono jn- R y %

X Kun. A. Martinkui esant bihejaus paminėjimui. Lietu- .. . . ..pi jos chore ir parapijos ren-

lyvauti. Matyti, kad bus ge- n’ekain paslapties nei žodžiu, mųjų medžiagų nepaprasto sti, Ii būti krašto viršūnėje.
“'ii raštu nepalikęs. j prumo. Jo išradimu susidomė- } Galimas daiktas, kari cen-

veikaląs scenoje ir kiti paniar ■ Prancūzų fizikas Renault 3° Anglijos vyriausybė ir pu- tro partija sutiks gelbėti fa- 
i ginimai. *. i buvo padirbęs mašinų, kurių tikrinusi rado), kad nauja spro šistams,bet statys sąlygas.

1___i___ _________ t>_________ . rrstnmnii mpdyino-n vrn Ūmia I TVi loll-n fnSIota, ,-nrB. B.
klebonu šioj parapijoj, per 8 viams per tam tikrų pirmiau 
mėnesius šie stambesni daly- išrinktų komisijų pavyko iš- ’ . , 1
kai atlikti. Bažnyčios vidus gauti iš miestelio parkų vai- ° 1S ° Jaunos,os na' 
išplatintas ir daug išdekoruo- t.dybos medį ir paminklų. Tų
ta. Parapijos bažnytinis kie- j medį paminėjimo dienų, ge
mas apvalytas, medeliais ir į gūžės 8 d. lietuvių gyvena- 
krūmaįs apsodintas. Kleboni- j niam centre pasodinsime ir , 
jos namlas išvalytas ir daug pastatysime paminklų. Todėl un*mo tarpe, 
dalykų pataisyta ir išdekoruo rengimo komisija kviečia vi- 

.. ta. Suorganizuotos dvi nau- sus į .minėtų susirinkimų, kai 
jos draugijos: Šv. Kazimiero galėtume tinkamai pasirengti 

jubiliejaus paminėjimui.
J. Vilkas

kliubas jauniems ir suaugu
siems vaikinams ir Šv. Vin
cento Pauliečio draugija be
darbių ir beturčių šelpimui. 
Mergaičių sodalicija sustipri-

Radio stotis A. J. J.
X Kai kada Ciceroje per- 

nta. Maldos Apašt. draugija} daug korespondentų, net‘Dra 
atgaivinta. Nupirkta 24 sta-1 ugas ’ nevalioja sutalpinti jų 
liukai ir 100 kėdžių kauliukų raštų. O dabar kažin kur jie

y-.

■lošimams. Ir jau šiais metais 
atmokėta $1000 dol. skolos.

X Chicago Heigbts lietuvių

dingo, nes tiek daug įvykių 
praėjo, o laikrašty nieko ne
buvo matyti.

Ril . ' 'O-*-,'-• 1
jaunimas gana pavyzdingas ir X Balandžio 17 dienų Cice- 
veiklus. Nesenai surengė kau- ros miestas minėjo George 
liukų lošimus šv. Kazimiero Washington’o jubiliejų. Jo 
mokykloje parapijos naudai, atminčiai pasodinta po vienų

o ’
br-Aie,:. ■

r

fe

f.*,

P/ /

Iki šio laiko fašistų vadai 
gana nepalankiai atsinešė i 
katalikus ir kai kurie vvsku-

vare oro elektra. Renault pa- tanioj i medžiaga syra daug 
rodė tų mašinų mokslininką-! didesnės jėgos, negu visos ki
ms Grenobly. Mašina veikė t°s &*°i žinomos. Mažo tos
jau kelias savaites, be jokios rbedžiagos gabalėlio pakako pa i uždraudė katalikams faši?

Bridgeportas.— Pralotas M. ikitos daromos jėgos, kaip tik išmušti žemėj duobę, kurioj tus remti arba n jr,:s bendra
me, kur dalyvavo šeimynos i Ų. Krušas, Šv. Jurgio’parap. imdama iš oro elektrų. Re- galėtų tilpti kelių aukštų na- darbų dirbti. t
nakiai, giminės ir artimi drau-, klebonas, praėjusį seknųidie- n»ult P° tf> gavo pakvietimų mai- Anglijos vyriausybė pa-

MISIJOS

,gai. Telydi jus laimė ir dar 
pėkmingesnis darbavimasis ja

Jei centro partija sutiks^ 
šistus remti, tai pirmiausia u. 
tai darys Vokietijos respubli-

Choro koncertas. Metinis pa 
rapijos koncertas įvyks gegu
žės 15 d. naujoje gražiai iš
taisytoje parapijos auditorijo
je (44tos gatvės ir Fairfield 
Avė.), 7:30 valandų vakare.

Choras smarkiai ruošiasi pa 
tenkinti visus vėliausiomis 
liaudies dainomis, juokingo
mis dainomis ir sunkiomis 
klasiškomis dainomis, apie į 
(kurias vėliau jūsų korespon
dentas praneš.

Be to- dar btfs solo, duetų,

nį pranešė apie misijas, ku--jparodyti savo išradimų moks- reiškė esanti pasiruošusi išra- 
rios prasidės ateinantį sekma-,|l° vYry susirinkime Paryžiuj. j dimų nupirkti, kad jis nepa-
dienį gegužės 1 d. ir tęsisdvi i Išradę jas pakvietimų priėmė j tektų į kitų valstybių rankas, jkos gerovės sumetimais, 
savaites. Paminėjo, kad tas ir savo mašina atvyko Pa-1 Prieš pat sutarties pasirašy-j _ UVD1P
misijas ves tėvas jėzuitas Brv- ryžiunr kur akademijos rū-j mų sprogo Fillerio laborato-, KtIRALINuAO V I KAS
žikas (iš Lietuvos) ir kad tas'muose turėjo prasidėti mėgi 'rija (namas, kur jis darė^ban-

' ’ •  tyi _ __ 1 t? _ _ •vi J______ \ T* 1_____  .. X   Xnimas. Išbandymo dienos iš dymus). Jis pats buvo užmuš
tam pamokslininkui tėvui vakarėse Renault su sa^o 2. tas, o drauge liko sunaikinti 
kapucinui ' * padėjėjais nuėjo paskutinį ka- j ir medžiagos gaminimo recep-

_feL .s . •!pažiūrėti, ar mašina yra tai. Nežiūrint visų pastangų,
. Taigi, mums bridgeportie- tvarkoj. p0 kelių minučių pa- šios sprogstamos medžiagos

misijonierius prilygsta gar-

čiams, artinasi tikra dvasinė 
puota ir dvasiškas atgijimas. 
Apie įvykstančias misijas pa- 
skleiskimje žinias ko plačiau
siai, kad visi apie jas žinotų j 
ir kad visi misijomis pasinau-

Ant farmų, pageidaujama, kad 
mokėtų kairves milšti ir kitus 
farmų darbus, darbas nuola
tinis. Netoli nuo Chicagos.

BOX 150
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.sigirdo sprogimas ir iš maši- . sudėtis liko neišaiškinta.

TIK VIENAS DOLERIS
trio, kvartetų, merginų ir vv- ,
r,j chorai, kurie parodys ne- i Pa™P'-ias 8lobi;j0 Sv- J”-- 
žiuomua gabumus. Gal pasi-;g,° Sventė buv<> Pa
seks pamatyti nauju jėgų irlm‘nSta- Kaip ,per iškilmingų 
gal atvyks iš Afrikos vodevi- Sum«’ iSk^ngus Įtvarkmga,.

kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis 
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.

“ŽEMAIČIŲ «PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 10—12

PARDIOL.AM IR MAINOM

Farmas, nafrtus, lotus Ir visokius 
biznius visose valstijose. Mes turi
me didelį pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar mainytl pirma pamatyklt mu
sų bargen,ų. Klauskite A. Grigas. 
Real Estete vedėjo.

4. NAMON FINANCE CO.
•755 So. Westcrn Avenuc

Nors tikietai buvo pigūs (po medį trijuose parkuose. Ir li< - tearn<as į parvžia Mišparus bažnyčioj buvodaug; “ŽEMAIČIŲ .PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pavai
25c.), bet gryno pelno liko | tuviai dalyvavo ir puikiai pa-i .» ... ’ ™ ’ ’’ žmonių. kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų,

j flr iš Kitur. i \ ?.$53.12. Šio mėn. 28 d. 7 vai. sirpdė. Sesutės kazimierietės 
vakare, mokykloje šio miesto buvo puikiai parengusios mo-1 
abiejų lyčių lietuvių jaunimas kyklos vaikučius, kurie taip I 
vėl rengia didelius kauliukų pat dalyvavo vaikštynėse. Iš 

, lošimus su dovanomis parapi- lietuvių kalbėjo elektros inž. 
jos naudai. Maloniai kviečia J. Mockus ir klebonas kun. H. 
visus atsilankyti. . Vaičūnas. i

Tikietai galima jau įsigyti 
pas choro narius ar pas para
pijos darbuotojus ir kleboni
joje.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
sekti žineles “Drauge’fekur

x....................I)US pranešta vėliausi įvykiai,
X Netolimoj ateity Šv. Ka-1 X ketuviaĮ rengiasi i artėjant koncertui

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
A. ALEŠAUSIAS & SON

7126 So. Rockwell Street 
Tel. Repnblic 5099

Mes pennufuojame pianusVietinis | “ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE“ rasite taip pat įdomiau
sių žinių, niujlėflų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE“ rasite gražių straipsne- *orn,c,u8 ir kitokius dalykus.
---- T------- | lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tf. j ^uslI patarnavimas yra

Town of La^e— Namų sa-' ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ“ galite užrašyti saviškiams įeitas, geras ir nebrangus.
• • 1 ' .k* • i • ■ | T •

PRANEŠIMAS

vininkų susirinkimas įvyks 
balandžio 28 dienų 8 valandų 
vakare Šv. Kryžiaus parapi

Lietuvoje. Kaina 3 litai. ' Mes pervežam e daiktus iš
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE“ pagaliau jūs rasite tiek ijr j kitus miestus.

visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų '------------------------ -------------
zimiero par. parapijonys sta- gegužės 8 d. vieni minėti Gėo-!~*v d“....... .............Red svetainėje (46 ir Wood ;įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai
tys būžnvčios kieme “white- rge Wlashington’o sukaktuves Į................................................. fe gatvės). ’tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.
brtuse“ T« nnt.m n ir jo atminimui pasodinti me- i n. “ ' .. j ............................ I “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS“ siunčiamas susipažintinouse . lų namų statys pp. fe fe i Bngb.ton parko parapijoms' Kviečiami visi gausiai susi-. .... .. .
S. Beveiki, ir Ig. (ledeli,. P. <lk proga kv,e«,amo, daly- ren ja Stanislovui Jone 'rinkti neK d garbiu 1 k'pkv'™”7’Tb"™.tfe^rfe““”’„ v
S. la.«<lan8kis savo dideli,, ™“t) J'"“1 feug,jo« kimba. var(|ini į !,,,i!;al i ‘‘ŽEMAIČIŲ PRTETELIAŪS” .kaityto,, mtendje ka.
troku žada pristatyti visų rei- ,r Lletuvos kareivių draugija. H ‘
kalingų materijolų. P. Petrus X /^‘kriy 3 kuopa nuta- 
Norvilas duoda reikalingumą- įprašyti Šv. Mišias už 
terijolų pamatamš. Užbaigus ^un" a’ a; ^e*’ksų Kudirka, 
to namo statybų, turėsime iš- *^os ^us 'a*koinos Ciceroje. 
kilmingų atidarymų. į X Parapijonys džiaugiasi

X Šv. Kazimiero parapijos' sulaukę grįžusio iš ligoninės 
kun. Pr. Juškevičiaus.

rapijos auditorijoj gegužės 10'

DINGĘ IŠRADIMAI

Valdyba

tuvas sunaikintas. »
(pet dingo ne tik senovės iš

radimai. Ir dabar dažnai žft-

mėnuo laikomos SV. MIŠIOS.
“ŽEMAIČIŲ PRTETELIAŪS“ redaktorius-leidėjas Ka-1 

zimierns Berulis.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS“ adresas: Litbuania, Tei- 

išiai, “Žemaičių Prietelius“, Kalno gatvė, 20 nr.

' R. ANDRĘLIUNAS '
(Marqnrtte Inrclry A R«dk>)

Pirkusieji pas mus už |5 ar dau- 
!«Jau bus. dykai nufotografuoti.

3650 Wert 63 St., Chicago, III.
Tol.

Hemlock 8380

%

GERB. KUNIGAMS ŽINO- 1 
TINA

Ne visi žmonių padaryti per 
amžius išradimai yra išlikę 
Labai daug svarbių išradimų,
žinomų senovėj, šiais laikais va svarbūs, naudingi iŠradi- 

X Labdarių 3 kuopa apgai- yra dingę ir iš naujo jų'atra- mai. Štai Amerikoj pasklido

TIK VIENAS DOLERIS

lestauja pp. Masiokų, kurie sti ligi šiol nepavyko. Šaky- žinia, kad mokslininkas fizi-1* v* • • T • a T-k • ' . _ - .Šventasis Raštas, Senojo isvažiu°ja i Lietuvę. Ponia , 8im, senovės Indijoj buvo ži- (kas Burraughs sugalvojęs įra- 
/Naujojo Įstatymo, su Vulga- Masiokienė buvo įžymiau-' nomja nerūdijamos geležies ga nkį, kuriuo be jokių sunkumų 
/tos tekstu, Antras Tomas,plo- 8*a darbuotoja ir rė- minimo būdas. Brangiai už-,ir išlaidų galima iš karto pa-

popieriniais aptaisais, mokėtų dabar už tų paslaptį sakyti, ar ieškomoj vietoj yra
—T.~---------  18e,ež‘ea fabrikai, bet, deja, naftos (žibalo), ar ne. Apara-“ ATLAIDŲ ŠALTINIS“ niekas tos paslapties nežino, tas veikė be jokių klaidų. Iš-

-------- j Toliau, senovės romėnai mo- radimu labai susidomėjo naf-
Lšėjo iš spaudos maldaknv- kėjo gaminti nelūžtamų, lank- tos bendrovės ir pasiūlė išra- 

tikas, Tzajo pranašystė. Vertė Atlaidų Šaltinis. Paruošė atomų stiklų, kurs mūsų lai- dėjui už jį milžiniškus pini- 
ir Komentorių pridėjo Vys- 34 »r išvertė T. Kazimieras kais yra išradėjų svajonė. Vi- gus. Burraughs sutiko parduo 
kūpąs Juozapas Skvireckas, kapucinas, išleido seserys ko-'daran)£y kovose su turkais ti savo išradimų ir paėmęs; 
Plonais popieriniais aptaisais. Uinietės. Maldaknygėje yra buvo pagarsėjusi sprogstamo- aparatų automobiliu išvyko į 
Knina $3.00. , paaiškinimas apie atlaidus ir jį “ugnis“, kuri degė net van Los Angeles galutinai sutar-

Vadovas Sakyklai. Trečioji baugiau, kaip 300 įvairių mai- deny, bet jos sudėtis dingo be čiai pasirašyti. Tačiau kelio- 
knyga, Pamokslai apie Dievo ^4, kuriom popiežiai suteikė žinios. Rusų metraštininkai; nėję ištiko katastrofa: Bar 
Malonę, Sakramentus ir Mai- atlaidus. Nors visos maldos 1 pasakoja, kad Maskvoj, vieno' raughs liko užmuštas, o jo a- 
dų, Antrasis padidintas leidi- 8ero8» aš vis geriausios caro akivaizdoj, kaž koks iš- paratas sudaužytas į gabalė-■ 
mns. Vyskupas Kaz. Paltaro- ypa tos. kurioms suteikti » at- J radėjas XV amjžiuj parodęs liūs. Padėta daug pastangų a- į 

kas. Kaina $1.50. laidai. Šita knygelė turėtų bu- 8avo sugalvotų lakstomąjį ap- 'paratui iš naiujo^ sustatyti, bet
‘ Virš minėtas knygas gali- katalikų rankose. Kai- uratų, kuriuo triR kartus, su- be jokių vaisių. » j
tna gauti: na aptaisais ......... 6(>c. sirinkusiems bežiūrint, apakti Kitas, amerikietis Stephens

nais
kaina $3.00.

. Šventasis Raštas, Senojo! 
Testamento III. Psalmių kny-'t 
ga, patarlių knyga, Eklezias 1

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 
, Chicago, Iii.

! “DRAUGO“ KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

dęs aplink Kremlių. Už tai 
jam, kaipo velnio šalininkui,

- Jis • ’-A..

Chicago, III.

/

išrado naujų metalų, kori ja- j 
vadino ferronovos. Tas meta- j 

buvo nukirsta galva, o jo lėk- las buvo plieno •stiprumo, svė- ;

Perkam Lietuvos Bonus
» • t

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 urž $100 
bonus su kuponais.

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

Siunčiam piųigus į Lietuvę per 18 metų ir niekam^ 
nei centas nežuvo.

Apdrauda Insurance nuo ugnies, pjudomo ir ne- 
įndomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John Ja Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145
aiiiiiiHiiniMinNHiiiiiiiHiiiininiiiimiHniiiHHNNNiniiiitiiiiinNuiiiiiiHiiiiiiiiNiM

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

1X1 geriausios rųMes 
Ir patarnavimo, šau
kit.

OBEEN VALL.EY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

M44 80. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1889

ĮVAIRUS kontraktoriai

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontra k torius 

įtaisu įvairiausius namus prieinam* 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock šit*

Toief Repnhlle •>••

D. GRICIUS
OKNMRAgtS KONTRAKTOR10B 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
nrlelnamlausloa

3452 WEST 89th STREET
Tel. Hemlock 2323

JŪSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RITI86504 S. WASHTENAW AVĖ.

A,., ‘ - v.' - 't* ■- A. - iŠ

■ • * 9
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