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Suomiai fašistai kovoja su kariuomene
JAPONAI ŠANCHAJUJE DARYS 

PALIAUBAS SU KINAIS
Japonams yra reikalinga 

nutraukti karą

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJOJE 
PRANCŪZIJA STUMIAMA Į ŠALĮ

ULTIMATUMAS SUOMI- DAR NĖRA PALIAUBŲ
IOS PREZIDENTUI -------------

_________ ŠANGHAJUS, kovo 1. —
HELSINKIS, kovo 1. — Kariaujančios pusės dar ne- 

Žvgiuojantieji šio miesto link pasirašė paliautu}. Eina dery-
suomiai fašistai Suomijos pre l>os ir vyksta kautynės.
zidentui pasiuntė ultimatumą.----------------------
Reikalauja paleisti ministeriu ŽENEVA, vas. 29. — T. Są- 
kabinetą ir jo vietoje sudary- jungos taryba abiem kariau
ti naują.

KITUR FAŠISTAI KON
CENTRUOJASI

jančiom pusėm Šanghajuje pa
siūlė paliaubas. Kaip japonų, 
taip kini} atstovai pasiūlymą 
pripažino tinkamu. Apie tai

i

bės įgaliojimo priimti ameri
konus karo tarnybon.

Laikraščių korespondentai \Vashingtone suruošė išleistu- i

CHICAGOJE! ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SIŪLOSI KARIAUTI PRIEŠ 

JAPONUS
PASKIRTAS DIREKTORI

JOS PREZIDENTAS
PIRŠLIO BYLA SU 

. JAUNIKIU

Kinų konsulas Chicagoj pa
skelbė, kad daugelis ameriko
nų asmeniškai ir per laiškus 
siūlosi juos priimti kinų ka
riuomenės tarnybon kovoti 
prieš japonus.

i Konsulas sako, kad tų siūli-

KLAIPĖDA, vas. 29. — 
Klaipėdos krašto gubernato
rius Merkys nauju krašto di
rektorijos prezidentu paskyrė 
E. Šimaiti, vietos lietuvių 
mokyklos direktorių.

Kiek žinoma, jei seimelis
mosi yra tokia daugybė, kad naujo prezidento nepatvirtins, 
jis negali visiems atsakyti lai- jis (seimelis) bus paleistas ir 
škais. Tad per laikraščius kar- nuskirti nauji rinkimai.
štai dėkoja už tą nepaprastą ----------------------
kinams palankumą. Ir pažymi, LAISVŲ PROFESIJŲ ŽMO- 
kad jis neturi savo vyriausy- NES IR VALDININKAI

MOKĖS MOKESČIUS

Finansų ministerijos jau pa
ves išeinančiam iš tarnybos senato rūmų spaudos galerijos PRIEŠ NAUJĄ ĮSTATYMĄ rašytas įstatymo projektas im-
viršininkui J. D. Preston’ui. Jam suteiktos dovanos. ' ________ įj mokesčius iš laisvi} profe-

Vos suspėjo gubernatorius sijų žmonių. Pagal tą įstatv-
KINAI NEGALĖJO ILGIAU 
PASILIKTI KIANGVVAN’E

ŠANCHAJUS, vas. 29. Ja-

POPIEŽIUS MELDŽIASI 
UŽ TAIKĄ RYTUOSE

VATIKANAS, vas. 29. —

pasirašyti Illinois valstybės nio projektą numatoma imant 
mokesčių už pajamas įstaty- mokestį pirmiausia nustatyti 
nu}, tuojau užvesta byla prieš pajamų minimumą, 

įstatymo neteisėtumą. Pažy- Nuo pajamų sumos viengun-

Šioinis, dienomis Šiaulių tai
kos teisme buvo sprendžiama 
reta byla. J teismą buvo pa
trauktas Meškių k. ūkininkas 
Mankus už tai, kad apgavo 
savo piršlį, kuriam už suradi
mą “bagotos” marčios /(su 
10,000 lit. kraičio) pažadėjo 
200 litų atlyginimo. Na, pirš
lys paleido į darbą savo lie
žuvį ir po kiek laiko savo pa
reigą atliko — marčią surado. 
Tačiau dabar jaunikis, nors ir 
suradęs tai, ko norėjo, pradė
jo piršliui duotą pažadą užgin
čyti. Tas jį tada patraukė į 
teismą ir pareikalavo 200 eiv. 
ieškinio. Byla buvo išspręsta 
piršlio naudai.

BITININKYSTE — NEBLO
GAS VERSLAS

Variui jokiai, Pagėgių apsk.
jie pranešė savo vyriausybėm. Pona* Kiangwano mie- A akar vakarą sąryšy su pran- ruimą, kad įstatymas yra prie- gįuį per metus numatoma 2400 Čia vienas ūkininkas verčiasi

. C? Lll 1 L1 1-V to rl O 1/0 r 1 O 1/1 n n U O An VTlr.vn-1 rtl An "IV fr, vaZ iri/. "I >a V • . i w , 1 . • . - m • •• na Z*T. Sąjunga savo pasiūlyma **k tada’ kada kinų ka-
iškėlė gavusi iš Sanghajaus riuom<“n<‘ savanoriai ji aplei- 
prancšimij, kad anglų karo lai-, °*

truojasi tikslu kovoti prieš vv- ve ■iaP°'"i >r kinų atstovai su-i Ilgiau ten pasilikti nebuvo 
riausybe. Apie 10,001) fašisiu “rė taikintis. Svarbiausioji f*™*- JaP°"'i lak™a' 
jau susikovė su kariuomene

nu

HELSINKIS, kovo 1. — 
Gauta žinia, kad ir kitose vie
tose suomiai fašistai koncen-

taikos salvga, - abi pusės vie- dau^ moteni ir vaikl*- Lavo' 
____________ kartu ištraukia savo ka-, Pilnos gatvės k

SUOMIU KARIUOMENE iš šanghajaua ir p’^nfi^aa’Kin^'^itran
KOVOJA SU VALSTIEČIAIS f . ... a ‘ _

________ j Prieš paskelbsiant paliaubas kus’ .iaPonai leJ°- Bet ir šie
HELSINKIS, vas. 29. _ ^'ko kruvinos kautynės visn.ten negales apsistoti.

Lappo suomių fašistų organi- ^ror,ti1-Chapei srity kinai kon-
zacija ir vėl pradėjo savo vei-' ^ratak°mis japonus išmušė is 
kimą prieš krašto vyriausybe. POZ’CG1?- 
Keliolika tūkstančių fašistų

PRANCŪZAI NUSTUMTI 
ŠALIN

valstiečių iš Mantsala distrik-, 
to leidosi žygiuoti į šį miestą, 
tikslu sugriauti vyriausybę,1 
kuri nepildo jų reikalavimų. į

JAPONAMS TAIKA YRA 
BŪTINA

ŽENEVA, vas. 29. — Nusi
ginklavimo konferencijoje iš
rinktos įvairios komisijos. Į 
politinės komisijos priešakį 
norėjo patekti Prancūzijos at
stovas, ministeris pirmininkas

ŠANCHAJUS, vas. 29. —
... . . Japonams taika pasirodė bū-

Lappo orgamzacųos faalsta. ir n(,ati(Miojamas
privertė vynausyhę išgriauti JaporaJ militarist rti. Tanheu. Bet Augiuos atato-

----- . .. vas Henderson’as jį nustūmėja labai nusivylė savo jego- . v . v. *
• . , _ ... į sali ir patsai uzeme tą avarinis kovodama su kinais. . .u * v a • ;bią vietą. Tas padaryta J. Vai-. Be to, valstybe stumiama J

socialistu organizacijos ir uz- banknitan Mandžiflrijai rei
draustas socialistams politis- , .. . , . . ba., r kalinga gausinga kariuomenekas veikimas.

visas komunistų organizacijas. 
Dabar gi jie ėmė reikalauti, 
kad būtų išnaikintos ir visos

Vyriausybė nepaklausė. 
Vyriausybė prieš žygiuojan

čius valstiečius pasiuntė ka- : 
riuomenę, kuri perkirto jiems ■ 
visus kelius į Helsinkį.

Šiandie popiet

eiškonės vienuolės Marijos Pa- gjngas net krašto konstituci- lt Vedūsiems 3000 lt., už vie- 
llotta aukštųjų dorybių pas- jai. 
kelbimu Šventasis Tėvas Pijus 
XI per radiją kalbėdamas tarp
kitko pasakė: “Dieve gelbėk _________

Nuo sunkaus troko važiuo

NEPAPRASTA NELAIME

ną vaiką — 360 lt., už antrą 
vaiką — 480 lt., už III vaiką 
— 720 lt., už IV-tą — 900 lt.: 
toliau už kiekvieną vaiką po 
300 lt. metams.

Atskaitymas už vaikus turi 
tikslo skatinti žmones daugiau

didžiosioms valstybėmis jų pa
stangose grąžinti taiką Toli- janf nusmukęs ratas ant šali
muose Rytuose.” gatvio užmušė bežaidžiantį 5

Jo Šventenybė pažymėjo, nietų vaikiuką, L. Lakomiak’ą, (urėti
J V* 21!? _ V_  •• • ■» 1 • Qn L?r»rjZv»z-» otta

. Atmetus šiaskad šiandien žmonija nieko ki- 4856 So. Racine avė. 
ta nesiekia, kaip tik kūnui pa- i 
togumų, lobių ir nedorybių.1 
Šie didžiausi trys blogumai, į 
susijungę su kitais nusikalti-! 
mais, užkrečia pavienius, šei- nuošimčiai studlentų pasisako

bitininkyste. Turi jis per 30 
bičių kaladžių ir kasmet iš 1 
jų, vidutiniškai, gauna 12 cen
tnerių medaus. Medų parda
vęs turi jis 4000 litų pajamų. 
Sako, kad jam bitininkystė ge
riau apsimoka, kaip kokia Ki
ta ūkio šaka.

JAPONAI NUTVĖRĖ KINŲ 
GENEROLĄsumas, liku

sios pajamos apdėdamos to
kiais mokesčiais:

Už 1-mus 2000 lt. pajamų 
De Paul o universiteto u rejks mokėti 1 nuoš., už II-rus 

2000 lt. — 2 nuoš., už III-čius 
— 3 nuoš. ir t'.t.

Pavyzdžiui, šeima susideda
nti iš tėvų ir vieno vaiko, jei
gu jie per mėn. uždirba po
1000 lt. t. y. per metus 12,000 

PlėSikai apiplėSė Burlingto- atnw(us 3360 „,

PRIEŠ 18-ĄJI PRIEDĄ

mas ir tautas ir visus stumia už 18-ojo priedo (prohibicijos) 
į prapultį. atšaukimą.

SUKTYBES SU AMERI
KOS PASAIS

APIPLĖŠTAS BANKAS

ROMA, vas. 29. - Italijoj a’o miestelio' banką. *Buvo^ 3 R Už j_mug 2(MX) ,t reiks mf) 
susekta praplitusios suktybės Paikai. Vieną piliečiai pašo- JJ-rus 40, už III
su J. Valstybių pasais. Par- V^' Piktadariai paspruko. — už IV — 80 lt. už liku

si stybių atstovo Gibson’o pagal- vykę iš Amerikos naturalizuo- Burlington yra už 18 mylių sius 640 skaityti po 5 nuoš.,

ŠANCHAJUS, vas. 29. — 
Kinų generolas Ken Wang, 
kurs mokinosi West Pointo a- 
kademijoj, J. Valstybėse, no 
rėjo aplankyti J. Valstybių 
kapit. Maver’ą ir vietoje įeit 
y jo namus, jis įėjo į japonu 
konsulatą.

Pamatęs klaidą gen. Wang 
greitai dūmė gatvėn, bet ja
ponų nutvertas. Kinai protes
tuoja. Reikalauja jį paleisti.

ATNAUJINS SANTYKIUS 
SU MASKVA

NANKINiGAS, kovo 1. — 
Kinijos vyriausybė nusprendė

' atnaujinti diplomatinius san- 
susirėme su kariuomene už 2o . ,. ••tykius su sov. Rusija.mylių nuo sostines. Vyksta ko
va.

10 ASMENŲ ŽUVO

KINAI PIRKĘ 400 
LĖKTUVŲ

TOKIJO, vas. 29. — Iš ja- 
29. - Švedijoj’ sudegė f™” ’Mpi'** P"-

seneliu prieglauda. 19 asmenų neSa- kad kinai lL Valat>'WM 
žuvo ‘ ‘, pirko 400 lėktuvų.

COPENHAGENAS, Danija/ 
vas.

ŽUVO 160 ASMENŲ
------------ j ŠANGHAJUS, vas. 29. —

MANAOS, Brazilija, vas. šakoko mieste, ties Pel upe, 
29. — Madeira paupiu prieš Kinijoj, sudegė teatras. 160 
baltuosius sukilo indi jonai, asmenų žuvo ir apie 300 su- 
Keletas žmonių nužudyta. žeistų.

SUKILO INDIJONAI

ITALIJOJ SNIEGAS

NEAPOLIS, vas. 29. — Į- 
vairias Italijos dalis gerokai 
apklojo sniegas. Dėl susižei- 
dimų ant slidžių šaligatvių da
ug žmonių paimta į ligonines.

JAPONAI PERKA CHEMI
KALUS

BERLYNAS, vas. 29. — 
Pranešama, kad Griesheim’o 
chemikalų dirbtuvėse japonai 
užsakė pagaminti daug chemi
kalų.

ti italai parduodavo savo pa- nuo Elgino. 
sus agentams, o šie vėl no
rintiems vykti į Ameriką. Vy-! 
ksta areštavimai.

LAIKRAŠČIO LEIDIMAS 
BUS NUTRAUKTAS

BUS ATIDARYTAS 
BANKAS

DAIREN, vas. 29. 
miausiomis dienomis Mandžiū trauktas 
rijoj bus atidarytas bankas su 
20,000,000 dol. (meksikoniškų) 
kapitalu. Banko šakos bus į- 
steigtos įvairiuose šio krašto, 
miestuose.

Waukegane leidžiamas laik
raštis “The Waukegan Daily 

,Times” praneša, kairį ateinantį 
Artj. šeštadienį jo leidimas bus nu-

ATEMĖ 200 DOLERIŲ

9 ASMENYS ŽUVO

4 ŽUVO, 1 SUŽEISTAS
TOKIJO, vas. 29. — Nusi

leidžiant susidaužė japonų pa
što lėktuvas, kuriuo buvo ve
žami ir keleiviai. 4 asmenys 
žuvo ir 1 sužeistas.

ISTANBULAS, Turkija, va 
sario 29. — Nuo kalno Zigana, 
arti Trebizondo, nusirito di
delis sniegynas ir užvertė va
žiavusį busą. 9 asmenys žuvo. 
Tarp žuvusių yna 2 moteriš
kės ir 2 vaikai.

Du plėšikai vakar užpuolė 
namus, 6940 So. Campbell a- 
ve. Rado skalbančią šeiminir- 
kę Mrs. P. Jurgila. 45 m. amž.

Revolverio rankenos smūgiu 
piktadariai ją privertė atiduo
ti 200 dolerių, kurie buvo su
taupyti mokesčiams.

i tai per metus susidarys 232 
į lt. Čia reikia pridėti 20—30 
! nuoš. savivaldybės mokesčių 
ir tokiai šeimai per metus teks 
vidutiniškai mokėti apie 3000 
lt. Šis projektas skubiai pa
ruoštas todėl, kad šių metų 
T-mą pusmetį norimia paskel
bti, o IT-ą pusmetį jau įgyven
dinti.

Tą mokestį turės mokėti visi 
kaip laisvų profesijų žmonės, 
taip ir valdininkai.

Pramonės įmonių darbinin
kams šis istalyrias netaiko
mas.

Šią savaitę Berwyn’e bus 
uždarytos septynios pradžios 
mokyklos. Nėra pinigų.

BALTI TETERVINAI

Rokiškis. Panemunio girini
nkijoj Karpenčiaus eiguvos 
miškuose dažnokai matomi ba
lti tetervinai. Pastebėtina, 
kad gretimuose miškuose šitų 
tetervinų nesimato. .

KOMUNISTAMS NEPA- 
SEKIMAI

LISBONA, Portugalija, va
sario 29. — Komunistų par
tija rengė streiką ir sukilimus. 
Bet policija apie tai patj 
ir pasiruošė į sukilimų mi 
nimus. Komunistai tad1 sau 
žygius toliau atidėjo.

BOLŠEVIKAI DIRBDINS 
NIKELINIUS PINIGUS

MASKVA, vas. 29. — So- 
vietn vyriausybė nusprendė 
padirbdinti ir paleisti apyva
rton nikelines monetas, vertės 
10,15 ir 20 kapeikų.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 
vidutinė temperatūra; vakarą
gali būti lietaus.



DRAUGAS ' n'raditnis, kovo 1 d., 1932

“D R A U G A S” I Tie laikai> kada darbininkas ims pats
Meta* kasdien, išskyrus sekmadieniu. ' savo rytojum rūpintis, yra netolimi. Tik dirs-

prenumeratos kajna: Metami — $e.oo. Pu- Į telėkime, kokius šiandie vargus gyvena mi
lijonai žmonių. Nei darbo, nei pagalbos. Kai 
kurie iš darbininkų gal ir turėjo susitaupę pi
nigų, tai iki šiol juos arba išleido, arba suk
čiai bankininkai pasisavino. Štai, tik vienoj

sei Metų — *3-50, Trims Mėnesiams — $2 .00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą-' 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

VOKIEČIŲ ŠĖLIMAS DĖL KLAIPĖDOS
(Tęsinys) i siėraė iš valstybės iždo pinigų,

Lietuvos adresu vokiečių ka^ pinigai išlaidų orde
spauda nepaprastai įsikarščia,riuose Pažymati kaiP° ‘ 
vo. Įsikarščiavusi ii nžmlrfJ kelionės reik

krašte ir grąžintų jam iki atimame pranašauti. Mes esa- 
1923 metų buvusių padėti.1 me įsitikinę, kad Lietuvos vy

riausybės rankose esu doku
mentai ir labai rimti savo tei-

duoti
vo. Įsikarščiavusi, ji užmiršo'tarnyDines RelwneB reikalui! 

Cook ’o apskrityje kokia daugybė bankų už- I ne tik visokių diploinųtijų, ne' ^onu^ Boetteheriui trūko mo-
daryta. Dingo ir darbininkų turimi paskuti
niai centai.

tik paprasčiausius tarptauti
nės kurtuazijos dėsnius, —

Tokia tvarka yra ne tvarka, bet vargšų daugeliu atvejų ji absoliučiai

“DR A U G A S°
UTHUAN’IAN DAILY FR1END
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išnaudojimas. Taigi, vienu ir kitu atžvilgiu y 
įa būtinai reikalingos reformos.

IŠ NAUJO FANATIKAI SUJUDO

DIENOS KLAUSIMAI

paneigė etikos ir net papras
to padorumo reikalavimus. 
Prieš Lietuvos valstybę ir 
prieš lietuvių tautų dideliu į- 
nirtiinu ji užvirė pragariškos 
šmeižtų dervos katilų. Vokie
čių laikraščiai nesivaržydami 
rašo apie Lietuvų tai, kų jie 
mano. Įvairūs politinių ir a- 
politinių organizacijų nutari
mai bei demonstracijos, kurių

REIKALINGOS REFORMOS

Nesenai bedarbių reikalu per radijų, kal
bėjo Krašto Katalikų Gerovės konferencijos 
socialinio veikimo departamento direktorius 
knn. dr. J. A. Ryan’as. Jis pareiškė, kad a 
titinkamai ir teisingai organizuotoj kapita
listinėj sistemoj bedarbių šelpimas turi pri
klausyti išimtinai darbdaviams.

Darbininkas, sakė kun. Ryan’as, visų 
savo gyvenimų tarnauja pramonei, tad iš pra
monės turi gauti ir reikalingų sau išlaikymų. 
Iš pramonės jis turi gauti tai visa, kas jam 
reikalinga ne tik šiai dienai, bet ir rytojui. 
Šiandien jis turi būti teisingai atlyginamas. 
Jo uždarbis turi būt toksai, kad atitiktų gy
venimo reikalams ir patogumams. Rytojaus 
dienai jis turi būt apdraustas. Ligoje ir ne
darbo metu šelpiamas, o senatvėje turi būt 
mokama pensija.

Bet taip nėra, nes šio krašto pramonė 
netari tam tikslui reikalingos organizacijos. 
Čia veikia kapitalistinė sistema, bet ji neor
ganizuota. Jei kurios pramonės šakos ir su- 

_ į ^organizavusios, tai toli gražu ne darbinin
ko gerovei, bet jo išnaudojimui ir tik savo 

( naudai. Pramonės darbininkams nemokami 
teisingi atlyginimai. Nedarbo metu jie nešel
piami. Tokia sistema nėra jokia sistema, bet
tik aiškus darbininko išnaudojimas.

Tuo atžvilgiu štai čia ir reikalingos re
formos. Šių reformų klausimu turi rimtai su
sidomėti kiekvienas pramonininkas. Toks ne
pakenčiamas darbininko gyvenimas, koks y-

Šio krašto fanatikai (bigotai) iš naujo 
sujudo. Tai paprastas dalykas. Šie metai y- 
ra prezidento rinkimų metai. Kiekvienais 
rinkimų metais jie deda pastangų, visa bur
na bliauna, kad per rinkimus katalikai nelai
mėtų aukštųjų vietų krašto valdžioje.

Kas tie fanatikai? Tai įvairių rūšių pro- daroma kai kuriuose miestuo- 
testantų pryčeriai ir kiti vadovai. Jie šaukia, 
kad šis kraštas yra protestantų kraštas. Jie 
neatsižvelgia į faktų, kad šiame krašte yra 
daugiau kaip 25 milijonai katalikų. Žinoma,

se Boettcherio atstatymo pro
ga, pasižymi dideliu savo nuo
gumu ir atvirumu. Todėl ir 
mums yra geros progos atvi-

ralės drųsos seimelyje viešai 
prisipažinti, ko jis į Berlynu 
važinėjo. Dokumentai rodo, 
kad mes apie jo asmens mora
lę negalime būti perdaug aukš 
tos nuomonės. Bet vokiečių 
spauda už jį deda savo galvų 
ir yra pasiryžusi šaukti visų 
vokiečių tautų net į karo gais
rų — vis už tų p. Boettcherį. 
Taip aukštai ji įvertina Boett
cherio nuopelnus Vokietijai, 
nors jis yra Lietuvos Respubli 
kos pilietis!...

Bet ne viena vokiška spau
da dėl Boettcherio sielojasi, 
maldauja jam paramos. Pats 
vyriausybės galva p. Brue-

Taip pat reikalaujama atsta
tyti gubernatorių Merkį ir pa
leisti šaulių sąjungų Klaipė-1 šių įrodymai Tarybos nariams 
dos krašte. Susirinkimo da- 

(lyviai kelis kartus nutraukė 
kalbėtojus plojimais. Buvo gir
dėti šūkių: “Užimti Klaipė- 
dų! Pakaiti gubernatorių!’’ ir 
pan. Karštai buvo plojama bu

negalės nepadaryti įspūdžio. Į 
viarios iš oro sugautos arba iš 
piršto išlaužtos vokiečių spau
dos sensacijos, grasinimai ir 
patarimai vargu kuriam nors 
Tarybos nariui, išskiriant vo-

vusiam Klapėdos krašto direk kietį, padarys rimto įspūdžio 
torijos pirmininkui Boettche- vargu į tai prie Tarybos stu- 
riui už jo “didvyriškų elgesį lo bus atsižvelgta. Mes tikime, 
ir seimelio pirmininkui von kad Lietuvos vyriausybės de- 
Dressler už “jo atsisakymų legato turima faktų medžia- 
k ulbėti s dėl naujos direktori- ga ir teisingi argumentai j- 
jos sudarymo’’. tikins Sųjungos Tarybos na-

Nacionalistų laikraščiai rei- rius. Greičiausia T. Sųj. Tary- 
kalauja, kad Klaipėdą užimtų ba, išklausiusi abiejų šalių gi n 
Rytų Prūsijos divizija ir kad čo, pasakys priimanti Lietu- 
į Klaipėdą būtų pasiųstas krei vos delegato pareikštus argi 
seris vokiečių gyventojams ap mentus dėmesin ir einanti 
saugoti. i tų klausimų svarstyti. Bei

Lietuvai niekinti ir juodin- šiandien mums ne tiek rup? 
ti vokiečių spauda naudojasi procedūros klausimas, kiek da

ning ir jos užsienių reikalų įvairiausiais iš adatos priskai- dyko esmė, kuri būtinai turi 
ministeris p. Buelow dėl šio Į dytais argumentais. Dažnai iš paaiškėti, nors ir kažin kokia 
dalykėlio pasiskubino Tautų
Sųjungos Tarybai įkyrėti jau 
net keturiomis skundo noto-

mažiau, negu suėmus krūvon visų protestan- ^ai apie vokiečius pakalbėti.
tų rūšis. Bet jie taip pat užsimerkia prieš 
faktų, kad šiame krašte apie 55 nuošimčiai 
gyventojų nepriklauso jokioms bažnyčioms I nių atvirumų įvertinti. Tegu
arba tikybinėms organizacijoms. Nežiūrint 
to, jie bliauna, kad tai protestantų kraštas.

Fanatikai smarkiai veikė 1928 metais 
prieš Al. Smitb’o kandidatūrų į krašto pre
zidentus, nes Smitli ’as yra ne tik įžymus šio 
krašto katalikas, bet ir žinomas pairi jotas, 
gabus leiKani vedėjas. Ii kada tas'Smitk’as 
paskelbė, 1 ad ir ši. -.1 jis nuo kum ūdai Ūt os 
neatsisakys, jei domoki alų partijos suvažia
vimas jį skirs, fanatikus apėmė baimė. Jie 
skelbia , kad katalikas negali būti šio kiaš-

Turime progos mes patys bent 
tų jų Lietuvai pareikštų jaus-

mums vokiečiai atleis jei šioje į mis. Matyt, Boettcheris taip 
vietoje priminsime jiems vie- Į pat brangus yra ir pačiai Rei-
nų kitų ir ne visai malonų 
faktų.

Pirmiausia dėl to paties 
Boettcherio. Kodėl vokiečiai 
juo taip susirūpino? Matyt, 
jis yra nepaprastai brangus ir 
nusipelnęs. Juk svarbiais vo
kiečių reikalais jis važinėjo į 
Berlyną ir tenai kalbėjosi su

to prezidėntu. /•* i oficialinėmig vokiečių Reicho
Jie nurodo priežastį. Girdi, katalikai y- įstaigomis. Matyt,.tie pasikal-

ra ištikimi Popiežiui, o Popiežius yra valdo
vas. Tad katalikai, girdi, negali atitinka 
mai tarnauti kartu šiam kraštui h"svetimam

Į valdovui. >
Jie gerai žino, kad jie niekus kalba apie

katalikų ištikimybę Popiežiui, kas būtų ne
suderinama su išikimybe šiam kraštui. Bet 
jie tai daro protestantų žmonių akių dūmi
mui. Protingi protestantai tik nusispjauna į

'[ tuos katalikams daromus priekaištus. Bet 
protestantų dauguma yra tamsūs žmonės ir jie 
tuos fanatikų tauzijimus priima kaip gry-

' niausiu tiesų.
Fanatikai leidžia keletą laikraščių. Jie

ra šiandie, negali ilgai tęstis. Viskas turi sa- į visi puola Katalikų Bažnyčių, vyskupus, ku-
vo ribas. Jei pramonininkai apie tai rimtai 
negalvos, juos kas kitas galės tame dalyke 
pakeisti. Tas kitas yra ne kas kitas kaip tik 
patsai darbininkas. O kada jis pats iš tikrų
jų imsis rūpintis savo būtimi, tada pramo
nininkams nebus laiko galvoti ir savo klai
das atitaisyti.

nigijų ir visus katalikus. Tarp kitko jie pa
reiškia, kad, girdi, jei katalikai krašte į- 
sigaiėtų jie atsikviestų į Ameriką patį Popie
žių.

Washingtono mieste fanatikai leidžia 
priškatalikiškų laikraštį “The FeWowship

Foram”. To laikrųščio redaktorius Nation’

L. Dovydėnas
IŠĖJO SAVI KAUNO LINKUI

Andriulių miškas, prieina prie Maka
lynės dvaro. Seni ąžuolai, beržais ataus
ti, ošia prie dvaro, ilsisi į ežero vandenį 
šešėlius sumerkę.

Andriulių eigulis Vedega nuo seno 
saugo ąžuolynų, sukritusioj, dūmų išsir- 
pintoj pašiūrėj gyvendamas. 72 metai sle
gia1 Vedegos pečius; vienuolika metų tar
navęs rusų pulkuose, atsimena saulėtų 
Kaukazą, kur jo jaunystė sudilo, prakai
tas gausiai tekėjo.

Dar status Vedega, platūs pečiai, gal
vų dengia žilos garbanos, antakiai balti, 
švarūs, lyg eglių miško šaka, sniego sle
giama, dengia jo melsvas akis.

■ ' Jo žmona jau ilsisi Giedraičių kapuo
se, palikusi jam sūnų Stepų. Dvidešim
tus metus sukliudė Stepas,. tikrai į tėvų 
nusidavęs vaikas. Petingas, plačiakaklis,

Vedega senai nerimu serga. Jis ma
to Stepų susidėjusį su dvaro pono sūnum, 
Česlovu. Makalynės pono sūnus, “padau
ža Česlovas”, kaip visa aylinkė vadina, 
toli išsklaidė savo darbų gandų slankio
damas po seklyčias ir svirnus, kur miega 
šienapiūčių sodraus kvapo suvilgytos gel
tonplaukės ūkininkaitės.

Susidraugavo Stepas su Česlovu, abu 
vienmečiai. Stepas susimąstęs, raumenin
gas, raudonskruostis, Česlovas pageltęs 
juodakis, juodom garbanom apkritęs. Jo 
veidas sausas, neramaus žvilgsnio per
sunktas , kalba apie anksti sunokusių 
jaunystę, lyg tie žiedai išaugę vašioj že
mėj, sukrovę žiedus ir nuvytę be drėg
mės, kai žiedas tik pradeda šypsotis.

Česlovas medžiotojas, senų motinų 
užmiršęs Makalynės, rūmuose, trankosi me
džiodamas kiškius, antis ir... merginas.

Kenčia Vedega matydamas sūnų se
kantį Česlovu, dažnai sau vienas galvoja 
ir sūnui kalba, laukdamas dienos, kada 
sūnus supras savo klaidų. Veltui. Sūnuso akys mėlynos ir gilios, nelyginant tie 

lankomis apsiūti ežerai, vasaros kaitrų 1 plaukia, nelyginant tuščia valtis pavėjui, 
pasigėrę. Kažin kų galvoja, tyli Stepas klausyda

didelio įsikarščiavimo tie ar- procedūra būtų taikoma, 
gumentai išeina juokingi ir Grįždami prie vokiečių spau

cho vyriausybei. Tiesa, vokie
čių vyriausybės agentas Klai
pėdos krašte, konsulas p. 
Toepke, savo raštu ir ants- 
pauda įrodė, kad Boettcherio 
kelionės dalyvis p. Baltromė- 
jus Berlyne turėjo kalbėtis a- 
pie Vokietijai labai svarbius 
dalykus.

Berlyne ‘ Memellandbundas’ 
buvo surengęs didelį viešų pro 
testo mitingų prieš “Klaipė-

griežtai priešingi viešai žino
miems faktams.

Dienraštis Berliner Boer,sen-

dos sukelta karo prieš Lietu
vą, prie tos spaudos reikala
vimų tuojau siųsti į Klaipėda 

Courier, Berlyno demokratinis kreiserius, daryti plebiscitų,
finansininkų laikrštis, rašo: 
Vokietijai čia yra gyvybės 
klausimas. Visai nėra galima, 
kad tokia didžioji valstybė, 
kaip Vokietija, tokiu provo
kuojančiu būdu būtų traktuo
jama tokios valstybės, kaip

angių ir italų žandarmerijai 
vadovaujant, arba, dar geriau, 
— duoti vokiečiams protekto
ratų Klaipėdos krašte, trum
pai turime pastebėti, kad iš 
tų šiaudų tikrai nebus glūdų! 

1 Nieko nepadės nei vokiečių
Lietuva, kuri už savo buvimų spaudos įtikinėjimai, kart da- 
tnri būti dėkinga vokiečių • bar posėdižaanjanti bendroji 
ginklų laimėjimams pasaulio į Nusiginklavimo Konferencija 
kare. Reikia laukti, kad. Tau-' pirmiausia turėtų užsiimti Lie 
tų Sųjungos Taryba tuojau pa i tuvos nuginklavimo arba leis-

bėjimai nebuvo tokio turinio,
kad jie viešai būtų galima pa- dos vokiečių smaugimų”. Kai
skelbti. Seimejio posėdyje prie į bose, kurias pasakė tos sųjun-! reikalaus iš Lietuvos vyriaasy “beginklei”’ Vokietijai tuo 
sienos prispirtas, p. Boettche-1 gos valdybos nariai, biauriau- i bes. atstatyti buvusių padėtį,' 3au apsiginti nuo Lietuvos 
ris tiesos nepasakė, o norėjo siu būdu buvo šmeižiamas Lie Į vgj įstatyti ligšiolinę direkto-1 (•), nei reikalavimai privers- 
išsisukti skelbdamas netiesą, į tuvos vardas. Rezoliucijoj, ku rįją įr duoti praktiškų garan- ti Lietuvų atitraukti savo ka- 
hfltent, pasakydamas važiavęs į ri pasiųsta kancleriui ir užsie- ti jų ateičiai ir kad ji nepasi-į rišką įgulų iš Klaipėdos kraš- 
ne kaip direktorijos pirminiu-i nių reikalų ministeriui, tarp į tenkins bendrais Lietuvos vy-^o- Dėl Boettcherio atstatymo 
kas, bet tik kaip privatus as-1 kitko, reikalaujama, kad Tau-. riausybė.s pažadais”. ' tikrai nei dangus nesugrius,
muo. Tai niekis, kad šios ke-jtų Sąjunga panaikintų Lietu-į Kaip į dalykų pažiūrės Tau-ne^ žemė nesulinks. Dėl jo
lionės išlaidams padengti pa- vos suverenumų Klaipėdos tų Sųjungos Taryba, mes ne-' taip pat nekils šiame Europos 

' . į kampe karas, nebus panai k in-
as nesenai išdrįso net siųsti visiems šio kraš
to katalikų vyskupams laiškus. Kviečia juos 
stoti į viešas diskusijas su juo klausimu: ąr 
katalikas gali būti šio krašto prezidentu. Jis 
žada įrodyti, kad katalikai tarnauja Popie
žiui, bet ne šiam kraštui.

Jis gerai nusimano, kad nė vienas vys
kupas arba ir kunigas su juo nediskusuos 
tuo klausiniu, nes tas jo klausimas yra pai
kas. Dėl to šiandie jis ir turi gražios pro

gos sakyti protestantams, kad vyskupai ty- tas Versalio taikos sutarties 
Ii, kad jie neturi argumentų, kad nenori vie-Į 99 str., kurio nugriovimu vo- 
šųjų diskusijų. * kiečiai tikisi galėtų pradėti

Fanatikų subruzdimas nepaprasĮas, kad į savo pralaimėjimo sutartį su
tik pakenkti galimai Smitb o kandidatūrai.1 griauti.
Bet jų veikimas padidės, jei Smith’as iš ti-j Šiandien vokiečių spauda iš 
krųjų laimės kandiddtūrų. į drįsta tvirtinti, kad Lietuva

Katalikai jokiu būdu nemaišo religijos, turinti laisvę vokiškų ginklų
su politika. Bet fanatikai veikia atvirkščiai. 
J r dar laikomi krikščionimis.

laimėjimo dėka. Šia proga no- 
(Tąsa ant 4-to pusi.) t.

mas tėvo kalbos, o kai u'žvakar pasakė stambius šratus, drebančiom rankom įme- Tamsi rndens naktis. Žvaigždės iš 
apie Česlovo sumanymus, Stepas žodžius į tė į vamzdį, užkišo pakulomis. Vėl paki- I sklydo ir pasislėpė, sodžiuj gaidžiai nu- 
lyg kalte įkalė: • ! šo po šieniku, antklodę’ rūpestingai su- giedojo dvyliktų.

— Aš taip nJriu. Čia mano reikalai, Į tvarkė. j Upė apaugusi alksniais, tiltas riša
— ir trenkęs lūšnos girgždančias duris iš
ėjo j dvarų. Nulingavo, tarsi jo sumany
mas jį slėgtų, o senis Vedega sustojo prie 
lango, nulydėjo sūnų akimis. Pradingo 
Stepas sodo topolių pavėsy, Vedega tebe
stovėjo prie lango; raukšlėta kakta iš
drožta, ūsai dengia lūpas. Jis nurijo sei-

Rūdenio vėjas plėšia gelsvus ąžuolų 
lapus, beržai lyg vašku teka. Įausti tarp 
ėglių, beržai, vaiskiai geltoni, supa šakas, 
krinta lengvučiai saulėlaidžiai ryškiai 
spindi.

Jis brenda per miškų, lyg kalių pa-

krantus. Rudens vėjas verkia krūmuose, 
upė ištvinusi gargėdama skubina verž
damosi pro stibius skardžius.

Vedega sėdi po alksniais. Jau kelinta 
valanda laukia. Pasitaisė šautuvų, pažiū
rėjo į tiltų, siaurą, ant stulpų pasirėmu-

lę, akys sudrėko. Jei taip seniau, jo vei- i visada, kai skausmas ar svilinąs rūpes
čiais nuriedėtų ašara, o dabar išdžiūvo jo , tis pripildo krūtinę, V edega brenda klai- 
akys, gerklėj karti sausra Užgniaužia šir- i džioja po miškų, jauki, paslaptinga miš- 
dį, akys tik sudrėksta, o" ašara sugeria - ko aplinkuma tokia artima.
blakstienai. į Stepas valandėlę stovi prie durų, ka-

Atsiduso Vedega, perėjo per molio as- Į žin kų galvoja. Vakaro tamsa dengia jo

metęs, kepurę ant akių užmaultnęs. Taip ; sį. Karas nugriovė didelį naujų tiltų, da
bar permetė lankstų, girgždantį, be atra
mų.

lų rankas gniaužydamas, sustojo:
— Ne, to nebus! Mano ar jo kūnas a- 

tauš, tada tik...
Apsisiautė setmėga, ištraukė iš po 

šieniko šautuvą, pavartė. Ištraukė paku
las iškratėršratus įant delno, paskirstė su

grubusiu pirštu. ; “Smulkūs”, galvoja 
sau. Supylė šratus į krepšį, išėmė iš stal
čiaus švino gabalą, atkirto su kirviu tris

veidų. Tyliai atidaro duris, ūž durų išė
jęs įsikiša giliau užantin tėvui nematant 
pasiimtų rankšluostį.

Tėvas lydi akimis. Stepas praeina so
dų, dingsta už kalnelio. O paskiau, aiš
ku, pasuks į dvarą.

Apsisuko Vedega, tarsi sutikdamas 
su likimu. Užsidegė balanų.

Jie turi čia ateiti. Į Vilnių tik per šį 
tiltų praeis.

Vedega žiūri j pievų, ant kalnelio ka
žin kas pasirodė. Jis atsisėdo prie tilto. 
Po valandėlės išgirdo žingsnius. Du vy
rai, šautuvai ant pečių. Jis atsistoja ant

1 tilto.

(Bus da«giau)
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Varakulis suruošė supraizą Rašinskienei ir Stan
cikui. Gubysta taip pat pralenkė Rašinskienę. 
Stanciko stovis svyruoja. Aukškalnis pralen
kė Grybą ir Rėki;. Kundrotas vejasi Bugen- 
tavičių.

šian-Šiandie “Draugo” vajaus į Kontestininkų stovis
talkininkai ir plačioji visuo- die yra toks:
menė, domėdamasi kontesti-' P. Varakulis, 724 West 18
ninku lentynomis, vėl išvys ' St., Chicago, III......... 449,230
nauju neikėtu įvyk iij. Didžiau i y Stannikas 1706 w 47

•aias įvykis, tai Varakulio «u-!St> Chicago, III......... 443,530
ruoštas supraizas Rašinskienei I p Qubysta 4335 g Mozort
ir Stancikui. Beveik savaitę 'g, Chicago> j,,......... 443^,
laiko Stancikas konteste vedė - _ x. . . _ iZJon o, v-, v- , • _ . . O. Rasinskiene, 1639 S. oOkelią; Rasinskiene ėjo paskui; . T11 . ..

•
 , ., , . 'Avė., Cicero, III.........  441,430įkulis buvo toli užpakaly į

tkęs. Šiandie, kaip mato-1 A’ Stulginskas, 1628 S. 50
me, Varakulis paėmė kelią ves iAve’’ Cicero, III......... 401,270

^ti. Tokie Rašinskienei ir Stan Janušauskas, 1301 S.50tli Ct., Cicero, III. 394,200 
Ag. Gilienė 3131 Emerald 

pasiryžimo. Tačiau tikslą pa- !Ave*’ Ghicago, III. .. 237,190 
siekė. Kaip ilgai teks Vara-1 Varkalienė, 6315 South 
kuliui priešaky stovėti niekas' co^n avė., Cliicago, III. 234,470 
negali pasakyti. Tas priklau-! Petrauskas, 14 Johnson 
sys nuo kontestininkų pasidar s^'» Binghamton, N. Y.
bavinio. Kokie dalykai dėsis ......................... 227,310

» šią savaitę, vėliau matysime, Staniulis, 6651 S. Talman 
jei gyvensime. Avė., Chicago, III. .. 221,lo0

Brightonparkietis Gubysta A’ Valančius, 1226 S. 50 
taip pat smarkiai pirmvn pasi Ave’’ Cicero, III......... 161,100
varė, pralenkdamas Rašius, R. Mandravickas, 815-45 d-ejų tomų ^ynas. Bet y- 
kienę ir Stanciko stovį ant Kenosha, Wis. .. 149,550 
gaidžio kojos ‘pastatydamas’. I Misiūnas, Roseland, III. 24.) 

i Ar pavyks Gubystai Stanei- ^^th St. ... ..... 144,530 
kas pralenkti, o šiam atšilai-! -Aukškalnis, Io54 Hani- 
kyti savo vietoje, tai didelis son Cary, Ind. .. 139,090 
klausimas 1 Bekus, 1350 Wabansia avė.,

Naują žygį vakar padarė ir Chicago, III................. 134,560
Stulginskas, tačiau nė vieno' Grybas, 2244 W. Adams 
aukščiau stovėjusio kontesti- Chicago, III.
ninko nepralenkė; jis tik “sa-

cikui spraizai, žinoma, Vara- 
kuliui kainavo daug darbo ir

rie Būgos dar buvo neišrink
ti.

Per tuos vienerius darbo ine 
tus redakcija nurašė kelis nau 
jus žodynus, išėjusius po Bū
gos mirties. Taip pat buvo nu
rašyti trys dideli rankrašti
niai žodynai gauti iš Karaliau 
čiaus valstybinio archyvo, bū
tent: Brodovskio dviejų tomų 
žodynas, kurio autorius gyve
no maždaug Duonelaičio lai
kais Prūsų Lietuvoje, netoli 
Gumbinės, Kleino žodynas ir 
trečias nežinomo autoriaus

132,770
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, III. ... 119,950 

O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 110,200 

J. Žvirblis, 1513
Melrose Park, III......... 85,850

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, III........... 68.500

A. Gudenas, 6807 C. Camp
bell av., Chicago, III. .. 63,00 

Bugentavičius, 1616 N. Lin
coln St. Chicago, III. 61,900 

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

.......................... !. 48,200
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

kegan, III...................... 40,600
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Chicago, III.
....z... 32,000 

Gaižauskas, 148 E. 107tli st.,
Roseland, III................  31,910

Bacevičius, 1850 V’abansia 
Avė. Chicago, III. .... 26,700 

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

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

fiety” nuo Janušausko, kuris, 
kiek girdėt, žada naują pradė
ti “ofenzivą”. Esą, tai busi 
didelis “drive”, kuris gali ne 
tik Stulginskui, bet ir Rašins
kienei — G.ubystai— Stanci
kui — Varakuliui baimės at
nešti. Laukiame iš Janušaus
ko naujų žygių.

Įdomūs dalykai vakar dėjo
si tarp Rėkaus, Grybo ir Aukš 
kalnio. Grybas norėjo Rėkui 
už pereitos savaitės užduotus 
jam “smūgius” atkeršyti. Ir 

** būtų taip įvykę, jei Rėkus ne
būtų pasiskubinęs savo balsų 
skaičių padidinti. Taip įvykus, 

^Įrybas vėl pasiliko užpakaly 
Bet čia netikėtą jiems 

^Wpraizą iškirto garietis Aukš 
kalnis, kuris vakar, pridėjęs 
prie savo stovio suvirs 13,000F balsų, pralenkė ir Grybą ir 
Rėkų. Dabar Aukškalnis ne
toli Misiūno ir Mandravicko. 
Jei tuodu vyru nepasiskubins 
savo stovio pataisyti, naujais 
balsų skaičiais padidinti, be 
abejo, Aukškalnis juos pavys;, 
pralenks ir ciceriečiui Valan
čiui “alo” sušuks.

* Philadelphietis Kondratas 
žingsnis po žingsnio artinasi 
prie Bugentavičiaus. Dar vie- i 
nas geras balsų bodas ir Bu- ’ 
gentavičius paliks užpakaly. 
Ar taip bus, nė aš, nė kits kas Į

1 * negalėtų pasakyti.
t

Bendrai, “Draugo” vajus, i 
kaip matote iš talkininkų lenk 
tynių, eina be sustojimo. Visi 
kontestininkai pilni energijos 
laimėti aukščiausias kon
teste vietas. Visiems linkiu ko

# geriausių sėkmių.

pač papildė turimą žodyno me 
džiagą Juškos žodynas, kuris 
buvo iš rankraščių nurašytas. 
Tas žodynas turi daug retų 
•žodžių ir daug frazeologijos. 
Be to, ligi šiol išrinkti žodžiai 
iš daugiau kaip 60 raštų senes 
nių ir dabar žymių rašyto
jų: Maironio, Žemaitės, Krė
vės, Vaižganto, Vienuolio ir 
kitų. Paskutiniu laiku Ižodyno 
redakcija gavo iš Leipcigo u- 
niversiteto prof. Leskieno iš- 

35 Avė trinktus iš senesnių lietuviškų 
knygų žodžius, paliktus uni
versitetui. Tų lapelių su žo- į 
džiais buvo gauta apie cent
nerį. Redakcija išsirinko apie 
7000 įdomesnių žodžių.

Nuo savo darbo pradžios re 
dakcija per savo bendradar
bius rinko žodžius ir iš gy
vosios kalbos. Tų žodžių su

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

A. Nemčiauskaitė .. 8,500
J. Balsis, 610 Wall St. Rock 

ford, III....................... 5,800
M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 

Herrin, III..................... 6,050
Varaitis, Luzeme, Pa. 1,000
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 

E. St. Louis, III.......... 1,000
A. Paukštis 2225 S. Oakley 

ave.„ Chicago, Iill........... 1000
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LIETUVIU KALBOS ŽODYNAS
1930 m. gruodžio mėn. 1 d. sakiniais gauna kas mėnuo a-

Į gos žodyno, kuriame žodžiai 
į buvo aiškinami įvairiomis kul 
j bontis. Žodžių reikšmė geriau-

• ......•» i - • -i Naumiestis,Sakių aris. Prieš' . . .. x . ...............................
u-i'4 • i iu ' • r i , . . ;, la bus matyti is sakinių, pri- * . I kiai. Moterys, nešiojančios I

pradėjo dirbti lietuvių kalbos pie 5(MX) lapelių. Juos redakei- i-4l, • . . ikaru pradėjo nvkti topoliai; , . , , . ,. . dėtų prie tų įžodžių. Is tokio i , ’ . . “ , /
žodyno redakcija, iš kelių žino ja laiko labai svarbiais žody-- i , , . .. , .. i (srlaustašakiai). Dabar šis me-7 , . .. . . .. i žodyno, be abejojimo, bus gali , 'mų švietimo ministerijos su- nui, nes paimti is gyvosios • . „ • .....J ,na lr kap,08 pasimokyti ir vi-
daryta. Apie jos vienerių me
tų darbus painformavo redak
torius J. Balčikonis.

Vyriausybė 1930 ni. sumanė 
leisti a. a. prof. Būgos žody
ną, kurio surinktą žodyninę 
medžiagą ir pavedė lietuvių 
kalbos žodyno redakcijai reda 

uoti. Redakcija gavo jer 350. 1Chilinskio biblijos, Bretkūno 
(HM) Būgos surinktų lapelių su biblijos ir Wolfenbuett<*!io

kalbos. Tokiu būdu, per vie
nerius metus redakcija padidi sus mūsų raštus suprasti. Jis 

bus skiriamas praktikos reikti
no Būgos paliktą žodyno me- . . .. . ... ./• , lams tačiau gerai tiks ir mok-dziagą beveik dvigubai. .

Be įžodžių iš gyvosios Sal
Tai bus didžiulis visos 

mūsų tautos kalbos žodynas,
bos rinkimo, redakcija dar tu- vur bus aiškinama apie 70.000 
ri išrinkti žodžių iš mūsų se- iietuvižkų žodžių> seniau vai, į Kinuose nužudytus misijonie- 
nųjų raštų: Daukšos, Sirvydo, totų ir dabar vartojamų. Smul |riUS‘ Ka\kaHaos * raano

ma pripažinti palaimintaisiais. 
Pačioj Kinijoj žinių rinkimo 
komisija padarė 700 posėdžiu 
tam reikalui apsvarstyt.

Tie 6132 kankiniai, tai vie- 
Lietuvių kalbos žodynas bus nuoliai misijonieriai, žuvę nuo 

milžiniškas darbas, kuris, sa- 19'M) m. iki šio laiko. Kiek šu

i cr I *

žodžiais, kuriuos peržiūrėjusi postilės. Iš Chilinskio bibli
ir su jais susipažinusi, pama i08 išrinkti žodžius yra pasi-
tė, kad tam rinkiniui dar truk 
sta nemaža žodžių, ypač daug

žadėjęs Leipcigo universiteto 
studentas Pr. Meškauskas. Iš,

kių vietovardžių ir pavardžių 
jame nebus. Tiems dalykams 
paskiau norima išlesiti atski 
rus žodynus.

trūksta frazeologijos iš gyvo- ,^9 raštų redakcija ketina 
sios kalbos ir iš jų raštų, ku- rinkti pati. Bretkūno biblija

ir Wolfenbuettelio postilę re
dakcija’ tikisi gauti iš Vokie
tijos, kur jau nusiųsti raštai.

Kai iš anksčiau minėtų raš
tų bus išrinkti žodžiai, redak 
cija mano pradėt redaguot žo
dyną ir tikisi dar šiais metais 
pradėti jį spausdinti. Koks 

'bus tas Ižodynas ir kam jis 
skiriamas? Lietuvių kalbos žo 
dynas bus pilnas: jis apims 
gyvosios kalbos ir mūsų seno 
vės raštų žodžius. Jis bus lei
džiamas atskirais dideliais to
mais, kurių manoma išleisti 
bent keturis. Žodžiiai bus aiš
kinami tik lietuviškai, kuo jis

lia kitų dabar dirbamų kultū
ros darbų, yra vienas žymiau
sių. Tam darbui- reikia labai 
daug talkininkų iš visų Lie
tuvos kraštų. Redakcijos via 
didžiausias noras, kad. prie to 
prisidėtų visi mūsų inteligen-

Jei jie mokytojai, kunigai, žiausiai bijo šalčio ir kad jie 
gydytojai ir kiti — surinktų : daug rečiau peršąlą, negu žmo 
nors po 10 žodžių, o tas juk ' Su ge.rais plaukais. Be to. 
visai nesunkus dalykas, tai žo
dynas gautų kelias dešimtis 
tūkstančių žodžių. Daug dar 
ižo<lžių, o ypač sakinių, būtų 
geras žodyno papildymas.
Tam reikalui liėtuvių kalbos

skirsis nuo pradėto leisti Bū- žodyno redakcija (Kaunas, Aly

Keliaukite Į. Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen
tūrą bus suteikta geriausia patarnavimas, bus išrūpinta 
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai 
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.

Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko 
Sekančiomis Dienomis:

Kovo- 
»» -

-March 5 d. UNITED STATES 
” 19 d. FREDERIK XIII

” ” 22 d. ILE DE FRANCE
Baland.—April 8 d. ILE DE FRANCE 

” ” 23 d. FREDERIK VIII
” ” 30 d. ILE DE FRANCE

Gegužio—Mav 14 d. PARIS
” ’ 28 d. FREDERIK VIII

Birželio—June 3 d. ILE DE FRANCE 
” ” 16 d. FRANCE
” ” 18 d. UNTED STATES

Liepos—July 2 d. FREDERIK VIII 
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke

lionei reikalingų informacijų kreiptis:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
Telefonas ROOSEVELT 7790

8

1ŠNYKO TOPOLIAI IR 
AGRASTAI

žmonės su baltos spalvos pi:, r. 
kais taip put daug rečiau ui 
sala negu žmonės juodpluu

dis visame šakių apskr. visi
škai išnyko. Taip pat labai 
[mažai išsiliko ir agrastų kru 
Imu. Juos užpuolė amaras.

6,132 KANKINIAI KINIJOJ

Dabar renkamos žinios apie

ngvus rūbus, retai serga slog; 
ir gerklės ligomis.

Pašalinkit
tą skausmą 

saugiai

Jus visuomet galite pašalinti . ta 
gėlimą, ar skausmą be žalos su Biiv>t 
Asplrin. Net ir tuos giliai įsisėdusiu* 
skausmus, kurie padaro kiekvDua 
žmogaus kaulą skaudantį. Net ma
tematinius skausmus, kuriuos k<”i 
čia tiek daugelis moterų. Jos pasi
duos šioms tabletėms! Tikras 
pirin turi daug svarbių vartojimų. 
Perskaitykit ištirtus nurodyi 
kiekviename pakelyje tikro Bav'r 
Asplrin ir nebekeskite bereikaUnc 
skausmus nuo neuralgijos, neuritis

vo krikščionių ilig 1900 m. su
nku pasakyti.

KAS LABIAUSIAI BIJO 
ŠALČIO?

Paryžiaus gydytojai, pasi
rėmę daugelio metu tyrinėji- re“mutizmo.

‘ n ..’.ii Laikykite bonkutę... • x“l j ■ • i • ' ' uuuivuię šių tabletelii}
tai, kurie tiktai susiduria ruimais ir įvairiais mokslo davi- i namuose; nešiokitės biekinukę ki-’e 
kaimu, su mūsų gyvąją kalba, j „iaįs, iSvPdė> kad piikiai ma. "įu8je'8SJ^ uSė«m’šaiė. 'i 

Greita pagelba, be jokios žalos; Iln- 
yer Aspirin neveikia širdį. Tik ki»-k 
vieną kartą žiūrėkite vardo Bayer - 
ir žodžio “genulne” išspausdinto rau
donomis .raidėmis ant kiekvienos d ė 
žutės.

...... , . Kiekvienas aptiekininkas turi tik-
taus g. 4) teikia nurodymų ir|Fą Bayer Asplrin ir jeigu jus g-"! 

duoda žodžiams rašyti lapelių, X“bįabletėle8' jUS BU"'

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina ...................... ............................................ 10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
kaina ............................................................................. 75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veik* 
mų drama, kaina............. Ai............................................... 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kuo. 
Pranas Jakštas, kaina........... .......................................50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. 1. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ................................. /............... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina............. ..................................... 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina............80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina.....................................................................20c.
i DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c.

5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. • ‘ 
kaina .........................................   15c.

SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. M,, 
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

99it
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.
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Laiškas iš Londono
‘ ‘ Draugo ’ ’ korespondento

paprastas pajamas. Taigi, ta' pasibaigus Eucharist. Kongre- 
šeima pridėjo 240 svarų (apie sui Airijoje. Lietuvių choras,

VOKIEČIŲ SALIMAS DĖL 
KLAIPĖDOS

Anglikonų vargai

Anglijos tautinė bažnyčia, i" 
kuri paprastai vadina save: 
Anglų Katalikų Balžnyčia, y- i 
ra susiskaldžiusi j keletu sek
tų. Nė viena sekta neturi su- į 
vo tarpe tikrų vyskupų nei

gi taria-mūrų-bažnyčių. Jų 
mos avys nieku nesiskiria nuo 
jų “vilkų”. Čia pasirodo an- 

' glo piniginis išskaičiavimas. 
Idėjos eina antroje vietoje.

Galingieji teisūs
Tautų Sąjungos tūpčiojimas

716 dolerių).
Drąsus pirklys

Pora savaičių japonai ap
šaudė Šanhajaus tvirtove Wo- 
osung. Tvirtovėj yra vienas 
viešbutis, viršum kurio nuola
tos plevėsuoja anglų vėliava. 
Viešbučio savininkas, karinin
kas Pavis, 80 metų senelis, 
nieku būdu nesutinka apleist

draugijos ir veikėjai mielai 
sutiks svečius, paruoš atminti 
ną programą.

Jei neaugą, tai krinta
Anglai ima rinitai rūpintis, 

kas bug su jų tėvyne, nes 
žmonėms^ smarkiai daugėjant 
kitose šalyse, Anglijoje mažė
ja. Surinktos žinios rodo, kad

(Tęsinys iš 2 pusi.)

rime vokiečiams priminti, kad 
į Lietuvos laisvę jie visai ki
taip žiūrėjo, kol jų frontas 
Prancūzijoj dar nebuvo sulau
žytas, kol vokiečių ginklai ti
krai buvo laimėję. Tada jie 
matė Lietuvoje graJžių žemių

praėjusiais metais gimimų j milionams vokiečių apgyvennigų. Skiriamieji Anglijos tau jotoje *r tariamieji galingųjų
tinei bažnyčiai vyskupai ir jn ! valstybių protestai prieš Ja- . . .
renkamieji peilininkai-,,,? Po-M vien stiprina Japoni- ^nhajaus gyventoja,,
nisteriai yra valstybės valdi- ,j°s nusistatymą: atimt Kini-
ninkai, neturintieji nė kokios j j°s svarbesniuosius miestus, 
dvasinės valdžios. Tą savo bū- j kolonizuot Maudžiūriją bent 
klę gerai supranta tikintieji Į P° 100,000 šeimynų kas me- 
anglikonai. Jie sudaro labai į tai; žodžiu, kitų sąskaiton pi a 
artimą katalikams grupę; no-;P^ti savo valstybės ribas, 
retų viską pas save turėti taip. ' lautų Sąjunga surištomis ran

savo viešbutį, kurį taip buvo

Namas išražytas kulkų, bet 
senukas laukė ir sulaukė kol

nuošimtis krito net 0,5. Nu
matoma, kad gimimų skaičius 
nepakils per ateinantį dešimt
metį. Anglai save drąsina: jie įsi čia apsigyventi ir pasidary

ti vokiškais kultūrtregeriais. 
Net ir tuo metu, kada vokie
čių Imperijos galybei vakarų

japonams įgriso šaudyt. Japo- būsią daug sveikesni ir dar 
nai nepaėmė tvirtovės ir ati- bingesni. Pamiršta, kad tiems 
traukė stambesnes savo jėgas, dalykams sąlygas reikia pa- 
senukas gi džiaugiasi savo puošt. Jas ruošia dorovingu-
viešbučiu.

kaip Katalikų Balžnyčioj. Kaii^ollllii nieko negal padaryti, 
kurie šios grupės ministeriai-i^i pripažino anais metais Ita- 
pamokslininkai slaptomis va-!hja^ teisę užyaidyti Kortu sa- _
žiuoja Bulgarijon ar j kitas'su patrankų .(anuotų) iė- bline įnešė Londono lietuvių
provc,slavų šalis ir stengiasi' «“• T» P»* <W»r Japc 
ten gaūt kunigiškus šventi- nGa su Kinija. Reiškia, kas

mas ir tikėjimas. Tų gi dalv- 
Londono lietuviai kų ima anglams vis labiau sto

Artėjantis 31 Tarptautinis kot.
Eucharistinis Kongresas Du-.

mus. Ar jie nežinia. 'turi galingesnę kariuomenę,
Jei ir būtų gavę, jie laikomi j t° teisė, 
neištikimais valdžiai, o mūsų Labai gaila,
akimis jie neteisėtai yra ga
vę kunigystę. Bet grįžę Lon
donan stengiasi kiek galėdami 
įpratinti savo žmones prie Ro
mos Katalikų Bažnyčios apei-

<ad daugelis 
lietuvių nemato Tautų Sąjun
gos dviveidiškumo. Japonai 
nugalės Kiniją: paskui ateis 
eilė Vokietijai nugalėt Klaipė
dą ir t. t. ir Tautų Sąjunga

REMKITE TUOS PROFE-

kolonija ima daugiau kalbėt, sijonaLDH jį> RIZNIE 
ruošia planus, kaip priimt už
jūrio svečius, nes nėr abejo-KURIE G ARSINASI 
'nes, kad Amerikos lietuviai ir į “DRAUGE.”
Lietuvos veikėjai pasinaudos ■

i
proga atsilankyt į Londoną,!

gų: daro procesijas, kryžiaus ; tik padejuos ir paskirs Lietu-
pagarbinimą, įsitaiso kryžiaus 
stotis, bando duot palaimini
mą šv. Sakramentu, klausyt 
išpažinties. Tie gi dalykai par 
lamento Uždrausti. Štai ir į- 
vyksta stambių nesusiprati
mų. Parapijonys (jie yra visi,

vai bausmę už negriežtą valdy 
mą bei Klaipėdos neapgyni
mą. Ar negal taip būti

Prancūzijos paveldėjimai 
Turtų paveldėjimai Prancū

zijoj yra apdėti nepaprastais 
mokesčiais. Įstatymas net aiš-

kurie moka valdžiai mokės- kiai skriaudlžia paveldėtojų, 
čius, nežiūrint ar jie tiki į ką štai, praneša, kad M. X. 1926 
nors, ar ne) sudaro savo drau- ,m. įsigijo Tautinės Apsaugos 
gijas kenkti tam savo “kuni- i paskolos lakštus, vertės 4,800 
gų” sukatalikėjimui. Jie einaJSVarų. Su nuošimčiais turėjo 
iš Bažnyčios bažnyčion ir nai- ; jįe būt apmokėti 1932 m. pra

džioj. Bet jų savininkas mi
rė 1927 m. Jo sūnus sumokėjo 
valdžiai mokesčių už paveldė-

kina visus panašumus į 

mos katalikų Bažnyčią.
Vasario 13 d. iškilo įdomi 

byla. Parapijonai padavė teis. Į tą paskolą 1,200 svarų. Kai 
man savo neištikimą pamoks-1 sūnus mirė, jo ižmona apmokė- 
lininką, kuris veda juos į Ro-’jo valdžiai kitus 1,200 svarų 
mos prieglobstį. Reikalauja i mokesčių. Praėjusiais metais 

mirė našlė. Jos sūnelis turi 
apmokėt naujus 1,200 svarų. 
Apmokėjo. Bet reikia atgauti 
iš valdžios pinigus. Gauna 
4,800. Bet iš jų jam išskaito 
1440 svarų mokesčių už ne-

Ro-

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurias Gavėnios 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums’
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug pėr- 
kantięms duodame nuolaidą, 
ve., tarnautojas Ch. Gordon, 
54 m. amž.

“DRAUGAS’ PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avn

Chicago, III.

dinti. Buvo nemaža junkerių, 
kuriems labai patiko Lietuvos 
žemėse buvę dvarai. Jie tikėjo

laisvą ir nepriklausomą vals
tybę. Ilga būtų istorija, jei 
norėtume vokiečiams priminti 
tuos planus ir iš jų ėjusius 
veiksmus okupacijos metu, ka 
da jie tikėjosi Lietuvoje amži
nai pasilikti.
Esant geriems draugiškiems 

kaimyniniams santykiams, pa
darytos skriaudos pamažu bū 
tų išdilusios iš tautos atmin
ties, pamažu būtų užmirštos. 
Bet patys vokiečiai per savo 
spaudą dabar mus verčia rim
tai susimąstyti, verčia prisi
minti ir praeitį. Sykiu jie ver
čia galvoti ir apie ateitį. Jei 
jiems Lietuvos draugingumas 
neturi didelės reikšmės, tegu

fronte buvo suduotas lemia-| jie mūsų nebrangina. Prievar
mas smūgis. Bermonto ir Gol- 
co vadovaujami vokiečiai te- 
riojo mūsų kraštą ir stengėsi 
jaunutę jo laisvę užslopinti. 
Kovoje su jais ne vienas šim
tas tikrų Lietuvos sūnų pade 
jo galvą ulž savo tėvynę. Štai 
ką mes galime pasakyti dėl vo 
kiečių pasigyrimo, kad jų gin
klo dėka dabar mes turime

ta mes nesisiuiysime. Tačiau 
išmintingi politikai turėtų ne
užmiršti vieno Lietuvos drau
go anglo posakį Kaune, kada 
jis apie tautų draugingumą 
taip išsitarė: Nors Lietuva ir 
nedidelė valstybė, bet ir Di
džioji Britanija niekada netu
ri pardaug draugų...

(Ii “L. A. ’)

tetukite i Lietuva Si “Draugo” Ekskursija
Birželio 16 d. 1932

■\į

—

Skaitykite ir platinki- 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

TSloan’s
Liniment

PRORAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas

—- arba grąžiname 
pinigus i

Jei aut vietos negau
ni, kreipkis J mus.

60c. už 6 — (i už 10 
8empells — 10c.

RROBAK CORPORATION
hm; »«nui

PATEKTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų. 

Nerizlkuokit su
apsaugojimu savo Kny^d,'. 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižinį ar mo
delį arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės *How 
to Obtain a Patent’ Ir 
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

O-A Secorlty Šatrinis A Commercial
Bank BaHdinf

(Dlroctly aerosa Street from Patęst Offlee) 
WaSHU)OTON. D. c.

teismo, kad iš jų bažnyčios bū 
tų pašalinta tabernakuliai, pen 
ki altoriai, kryžiai, Stacijos ii
šventinto vandens indai. Kuo*
baigsis, — nežinia.

Klausiami anglikonų “kuni 
gai”, kam jie tas komedijas 
daro, nes arba tiki Romos Ka
talikų Bažnyčią esant tikrąja 
Kristaus Bažnyčia, arba ne, 
jei tiki, tegu negaišina laiko 
ir susijungia, — jie atsako ne
nori savo avių “vilkams” pa
likti; bet nori kartu su visa 
savo parapija susijungti su Ro 
mos Katalikų Bažnyčia, pato
giai progai pasitaikius. Aiš
ku, jie pamiršta gavę valdyt 
bažnyčias iš rankų valdžios, 
kuri yra anglikoniška, ir 
anglikoniška valdžia niekad 
jiem neatiduos grafžumu tų

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA. MOSTI8, 

kurios pasaulis per Mintus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostls yra sudaryta Iš lS-kos sklrtln 
gų elementų, i* viuų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų. Rankų, Kojų tirpimų Irar- 
fialusį kraujų, nlkstelėjimų Ir šiaip 
visokius skaudėjimus. TukstanClal 
žmonių yra paglję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom. pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DI8COVERT 
OJNTMENT. Kaina 76 centai.
DEKEN’S OINTMENT OG.

HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph (727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS.
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Roont 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Ltara., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Uyde Park 3396

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IJt BALLE 8TRĘET 
Room 1914 Tol. Randolph OSS1 
valandos nuo 9 ryto Iki I vai. vak. 
1241 So. Halstsd St Tel. Tlctory 0X1

▼alanioa — 7 Iki • vakare
Utarn.. Ketv. ir gubatoe vakare

CHAS, A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Telephone FRANKLIN 6746

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VICTOMT 1111

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

KRAFT«K»CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

LAIVAS “FRANCE”

Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNK 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą 
patarnavimą.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGEHT8RA
2534 So. Oakley Avė.,

TELEFONAS ROOSEVELT 7790
Chicago, UI.

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje . Ir 
Gerklėje

Zonlte išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprl- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

This new cheese 
treat

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

Vdveeta retainsall the valuable 
elementą of rich milu. Milk sugar, 
calcium and minerals. Evtry oru 

caneatitfreely!
Velveeta spreads. slices, mėlti 

and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

elveeta
Ne»C, --i- l'.od

Hitt and Runn—Bu*l Had the Right Idea, Also the Gall to Carry lt (Jut! ‘hY'HITT
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WAUKE6AN. ILL,
Šv. Baltramiejaus par cho

ras rengia 4 veiksmų veikai*) 
“l)u broliai.” To veikalo dar 
nebuvo Waukegane statyta ir 
choristai prašo VVaukeegano 
ir visų kitų gretimų miestų 
lietuvius, mažius ir didelius, 
jaunus ir senus, rengtis j tą 
vakarų, nes pamatys labai 
juokingų ir vietomis liūdnų 
veikalų. Kiekvienas, kuris at
eis pažiūrėti to veikalo, visai 
nesigailės.

Tikietų kainos labai maks, 
tik po 35c. ir 50c. Visi pirkit 
tikietus iš anksto, kad nerei
ktų gailėtis. Tai įvyks kovo

dienų, 6:30 vai. vak.

Visų prašome tų dienų iš 
AVaukegano neišvažiuoti, o iš 
kitų miestų visų rengtis atva
žiuoti i Waukeeganų ir pažiū
rėti garsiausi!) artistų ir ar
tisčių.

P-lė Butkiūtė vaidins svar

bių rolę; ji visada labai pui
kiai vaidina. P-lė E. Povilaus- 
kaitė yra dar jauna ir smar
ki artistė, kuri gali tapti gar
siausia artiste visoj Amerikoj, 
ji vaidins jaunos mergaitės 
rolę. Dabar Waukeganas tu
ri garsių vyri) ir vaikinų ar
tistų, kuriems surašyti reikė- 

Draugo” numerį pa-

Viso to vakaro tvarkdariais 
apsiėmė būti Mykolas Mali
nauskas ir Jurgis Zavaskis. 
Jie žadėjo smarkiai darbuotis, 
kati pasisektų tas vakaras.

Koresp.

tų visų
naudoti. Šiame veikale vai
dins: Jonas Jakutis, smarkus 
ir ' gabus vyras, vųidins svar
biausių rolę. Šitame veikale 
vienas iš dviejų brolių jau 
jums žinomas. O antras bro
lis — Tamošius Karašauskas, 
taip pat garsus ir gabus ar
tistas, kurį Waukeganane visi 
gerai žino. Visi kiti artistai 
yra gavę ;mažas roles, bet jie 
garsūs artistai: P. Alekna, P. 
Tatalis, P. Vėplys, M. Gustas,
C. Bagdonas, P. Zelenauskas, |
D. Burba, J. Petraška, A. Bu-1

Irba, C. Burba, V. Rajūnas, i

WEST PULLMAN. ILL
Westpulmaniečiai su nepa

prastu rimtumu ruošiasi prie 
parapijos metinio pokylio, ku
ris įvyks sekmadienio vakarų, 
kovo 6 L, parapijos svetainė
je.

Paiapijos darbštus komite
tas su pagelbininkėmis plati
na pokylio tikietus kolonijoj? 
ir apylinkėje.
, Negana to, mūsų kilnašir- 
džiai biznieriai, atsilankius po 
kylio komisijos nariams ma
loniai priima ir gausiai auko
ja. Čia paminėsiu tuos duos- 
nius ir kilnius mūsų biznio- i

B A. E. BISKUP
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

OFISAS: 6243 WEST 22nd STREET
Tel. Berwyn 1189—1201 •

Res. 2 90 Southcote, Rlverside, III. 
Valandos: 3—4:30 ir 7:30—9:00 v. v.

Naktinis Tel. Rlverside 5301

d žiu. Kaip matome, pasirengi
mas eina stropiausiai. Be to', 
bus ir graži programa, kurioj 
dalyvaus žymūs Chicagos ta
lentai; apie tai parašysime ki 
tų kartų.

Taigi, gerbiamieji, nepa
mirškite kovo 6 d. gausiai at
vykti į West Pullmanų, kur 
visus ko puikiausiai pasitik 
sime.

Kepėja

IŠ LIETUVOS RESPUBLl 
KŪS GENERALINIO 

KONSULATO.
IEŠKOMI:

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Res. 6707 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0017

DR, j- j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųueite ltoad 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 1>. M. Ket. 9-12 A.M, 

Ntdėlloj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9 863

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencijos ofisas:

3304 — 71st Street
Ofiso vai. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
. DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

nūs. 1 ------------------ -
O. Zalatorienė (pp. Zalato- Grinis, Petras,kilęs iš Pagi

riai yra dien. “Draugo” skai- rio rniest., Ukmergės apsgr., 
tytojai turi modęrniškų pa- iki!915 m. gyvenęs St. Louis,

i
Tel. Canal 6122

Režisorius — Jonas Juncius, 
o suflierė A. Kundiotaicė. į veįksjų studijų 700 W. 119 Mo., turįs brolį Adomų 

O. Paleliūnienė
GRABORIAl:

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIA® LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

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, 

t Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Uoul. 6918 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir llalsled St.)
Vai.: 1-4 ir 8:19-8:88 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 8 4 Ir 7-9 v»I. vakare 

Nedėlioj susitarus

Tol. Canal 0257 Res. Prospect 6659 .Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS '

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

Nauja, graži ko- 
plyč'“® dykai.

3307 Anburn Avenne

EZERSKI
LIKTOTIS GRABORIUS

O t 1 i * g

4603 S. Marshfield Avenne 
Tel. Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talmam Avė, 
Tel. Virginia 1290

Tardą 1138 
Chicago, EI.

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6917

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. RooMvelt 7111

St.) , p. O. Paleliūnienė (pp. Aleksandravičius, Petras,
Paleliūnai kontesto metu per Juozo ir Liudvikos Šafranai-
p. Stancike) užrašė dienraštį tės sūbus, Amerikon atvykęs i ’
“Draugų”), West Pullmau prieš 33 m.
Holte savininkė p. A. Strazdie ,, , c., ...,r , , Venclovas Stasys, kilęs iš
ne (12030 Halsted st..), p. St. ,„ , . , . ”, , Skapiškio v., Rokiškio apskr.,Zubienė (12022 Halsted st.), . „? ' seniau gyvenęs 101 Fergusonp. dundulis (122 ir Green st.). N j
p. Čišėnas (12259 Peoria st.),
Mrs. Demanski (123 ir Green Renušis, Antanas, apie 40 
str.), pp. A. ir B. Sucilai In- amžiaus, gyvenęs Baltimo- 
(12300 Emerald avė.), p. A. re» Md- apie 1910 m. ir gv- 
Vasiliauskis (123 ir Halsted ven?s Giencore, L. I., N. 5., 
st.), Liberty Bakers shop (119 kilęs bene iš Skuodo.

Halsted st.),pp. A. Zubiai

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

. Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

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

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

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal 67 64 lies. Republic 5350

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikij

' DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima kasdieną nuo

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik

iškalno susitarus 
Ofisas, Lab-oratorija ir X-ltay

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
Vaiaados: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

ir
(656 w. 120 st.), Francis Savi-

Teis. Cicero 12fi»

LIK. GUSSEN
X-R*>

Dcbilas,

vai..

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai4
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tol Canal 6122

Rezidencija: 662S S. Richmond Avė. 
Teleplioue Republic 7 868 

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

DR. S. A. ŪŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki » 

vai. vakare
Nedeiiomis Ir Seruuomis susitarus 

Pranas Amerikon 4847 VV. 14 ST. Cicero, Hl.
atvykęs 1.912 m. ir gyvenęs ------------------------------ -----

ėienė (12358 So. Union avė.). Gairison, Indiana, tarnavęs A
Bus ir daugiau biznierių, ku- merikos kariuomenėje, 
rie kuo nors prisidės. Lešinskas, Vincas, Amerikon 1

Reikia pažymėti, kad rengi- atvykęs 1909 m, iš Ginkunų i 
mo komisijos pirmininkas p, advaro, Šiaulių apskr., iki 
A. Žitkevičius užsakė iš Mari- 1920 m. gyvenęs 48 Hardiug
jonų fanuos apie 200 balau- St., Cambridge, Mass. Dp. C.K. Kliauga

DENTISTAS

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų Vielų po lium. -tolo io. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
b iki 8 vak. Ked. pagal sutar-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

▼ai.; 11 ryto'Iki 1 po pietų 
9 Iki 4 ir ( iki 8 v. ▼.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginia v9S<

ti. Tel. Boulevard 7820. Na- 
>, Allie- Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis Ūlai: 6641 So. AlbiUiy AveilUe, 

rikon atvykęs 1907 n,. iŠ Kau- Ki,S S““ Tel. Prospect 1930.
no, tarnavęs Amerikos karino S"””"

Sinkevičius, Ignas,

TeL Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
i Seraaomls po pietų ir Nedėldieniaia

tik susitarus
9422 W. MARQUETTE ROAD

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDEJA8

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

Tel. Boulevard 6201-8419
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

prie mauęe, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ą

Oi

AMbMuANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTH 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet ji® yra labiausiai reikalinga*.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisą*
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

KAZIMIERA
VASILIAUSKIENĖ

Mirė vas. 27 d., 1932 m. 6 
vai. vak. sulaukus pusės am
žiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr. Vi
duklės parap., Trapėnų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
sūnų Pranciškų, marčią Apolo
niją Vasiliauskus, dvi dukteris 
Vincentą ir žentą Juo 
zapą Petrušonių, Ir Elena ir 
žentą Liudviką I’rancinkevi 
čius, 3 anukus Vladislovą it Al 
bertą Vasiliauskus ir Edvardą 
Prancinkevičlus, > pusbrolį Sta
nislovą Miniatą ir jo moterį, o 
Lietuvoj seserį Oną Regetskle- 
nę ir švoger) Simoną Regels- 
kį.

Kūnas pašarvotas 3343 So. 
Wallaco st.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 2 d. Iš narnų 8 vai. bus at
lydėta į šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. Ka 
zlmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draūgus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Kimus, marti, dukterys, 
žentai, anūkai ir gimi
nės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius K. P. Mažeika. TsĮ. 
Yards 1138

menėje, ir 1934 m. gyvenęs 
Milwaukee, Wis.

Mykolaitis, Edvardas, gyve
nęs So. Manchester, Conn. ir 
neva išvykęs į Newark, N. J. 
ir ten įniręs. Jo turtas Lietu
voje pavojuje.

Šakalnis, Edvardas, kilęs iš 
Suginčių miest., Kuktiškių s., 
Utenos apskr., gyvnenęs'ir dir 
bęs No. Weyinoutli, Mass. iv 
apie 10 metų atgal išvykęs

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
pas seserį Onų Kėkienę į Wa- estl Pri«ža»tim gaivos skaudėjimo, 

terbury, Conn.

Miliauskas, Ignas, prieš ka
rų gyvenęs Pbiladelphia, Pa., 
karo metu tarnavęs armijoje 
ir neva dingęs be žinios.

Gegužis, Dominikas, buv. 
jūrų inžinierius, kilęs bene iš 
Seinų apskr., irgi gyvenęs Pili 
ladelphia, Pa.

Maselskiai, Pranas ir Juo
zas, Agotos Hoefertienės bro
liai, kilę iš Eibariškių km., Ka 
dviliškio v., Šiaulių apskr. A- 
merikon atvykę 1913 in. ir ap
sigyvenę Brooklyn, N. Y.

Ieškomieji arba apie juos 
kiĮ nors žinantieji malonėkite 
atsiliepti į

CONSULATE GENERAL 
OF L1THUANIA,

15 Park Row,
New York, N. Y.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plazu 3200

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTHsvaigimo, akių aptemimo, uervuotu-
rno, skaudamą autų karštį. Nuima GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
cataracius. At.taisuu trumpą regys
tę ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažlaa- 
elas klaidas,

bpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 19. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bonlevard 7589

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Ofiso Tel. 
Of. Ir

Victory 3687 
Rez. Tel. Hemlock 9874

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

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 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Wentworth 3000
• Rez. Tel. Stewart 8193

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

!6558 S. HALSTED STREEI
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaTH

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Pnc.nr 
Wentworth asot 

».

Tai. Tardė 1991

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St 
Valandoe: nuo 18—-4: nuo «—9 

■•ĄMlemle- BM JI tW 18.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL18TAS

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

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir* CHIRURGAI

6558 SO. HALSTED STRE1/I 
VaL 9-4 ir 7-9 vai. vakar.

A.J.. DAVIDONIS, M. D.
4918 80. MICHIGAN AVENUK 

Tel. Kenvrood 6187
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvtrtadlanP

Hemlock 9161

DR. V. S. NARES
(Naryauckks)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weet Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 19 ryto. 7 Iki 9 vak. 

Utarn. ir Kete. vak. papsi sutartį

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 8-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket\
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KLAIPĖDOS KR. DIREKTORIJOS SUDARYMAS
Washington, D. C. Vasario gimęs, savo profesijos moks-

27 d. — Vasario 26 d. vokiš
kų partijų Klaipėdoje lyderis
dvarininkas Herr Gubba ture- netoli Karaliaučiaus, Rytprū- 
jo pasikalbėjimų su Klaipą-į šiuose. Politiniu atžvilgiu p. 
dos gubernatorium, p.' Merkiu !Simaitis skaitomas neutraliu 
llerr Gubba,padarė guberna
toriui pareiškimų, kad vokis

lūs baigęs mokytojų institu
te (Eccole Normale) Waldau,

Kizelevich 
J. Kamiskas 
Urbon

ŠĮ vakarų

1932----- «
112 180 167 ( Toje vietoje, kur eina gar- kenkti kinams kariuomenės siu 
165 219 1771 vės pratęsimas, prie Nevėžio

kos seimelio partijos, nepai
sant' net paties Boettcherio re 
zignacijos, paduotos prieš }>o- 
rų dienų, vis vien pasilieka 
prie savo protesto dėl Boett- 
sherio paliuosavimo iš Direk
torijos pirmininko vietos.

Gubernatorius Merkys, ga
vęs tokį stebinantį pareiški
mų, patėmijo p. Gubbai, kad 
tokiam atsitikime gubernato
riui atimama galimybė palai
kyti ofiacialų kontaktų su to 
misijų tvarkų.

Šiųdien gubernatorius Mer
kys, pasiremdamas Klaipėdos 
statutu, pavedė sudaryti nau
jų Direktorijų p. Edvardui Si
maičiui, mokyklų inspekto
riui.

Ponas Simaitis, 40 metų am 
žiaus vyras, Klaipėdos krašte

žmogum, nes nepriklausė prie KNIGHTS OF LITHUANIA Bakutis 
jokių partijų, ir ligi šiol neda į BOWJLING LEAGUE 
lyvavo jokiose politinėse ko- j ________
vose. Visa jo darbuotė buvo 
pašvęsta išimtinai jaunuome- \Vest Side 
nės mokymui ir auklėjimui. Providenee 
Naujai paskirtas Direktorijos Bridgeport 
pirmininkas jau kreipėsi prie • North Side nr.l 
Įvairių asmenų, neišskiriant ir j'S©. Chieago 
vokiškų partijų, tikslu pri
traukti juos prie beudradar- 
biavimo jo naujai organizuo-

užimti vietų dabartinės laiki
nosios p. Toliušio direktori
jos.

Kaip Klaipėdos Krašte taip 
ir visoj Lietuvoj su dideliu 
susidomėjimu laukiama, kaip 
elgsis toliaus vokiškos parti
jos, turinčios dabartiniam sei
mely daugumų.

Lietuvos Pasiuntinybė Pečiulis
Washingtone C. Kibelkis

PROVIDENCE

177 191 145

854 914 870 
W L Pct North Side nr.l lošt tlie en- 
61 11 847 tire series to West Side and 
45 27 625 tbus dropped to 5 full gailies 
38 34 528 beliind Bridgeport who are i n

North Side nr.2 12 
Providenee added

C H I C A G O J E
MISIJOS JAUNIEMS Misijonierius benediktinas

------------ Tėvas Rakauskas yra šioje ša-
Bridgeportas. — Jo Malo- lyje augęs ir gerai pažįsta mū 

aybės praloto M. L. Krušo rū sų jaunimo dvasių.
,:esniu šiemet šv. Jurgio para-
ija turės dvejas misijas — 
ienos jauniems, o kitos ben- 

,’rai visiems.

going so good untill just now, 
they seem to liave gone into 
a tail spin, and shot every 
game over 20 pins under their 
average.
SO. CHICAGO 
A. Kibelkis 159 167 144
Zevatkauskas 149 150 173
Lash 161 157 212

Cernauskas
Rasbid
Rimkus
Racinskas

the second gaine by a e<ount
of 26 maples.
NORTH SIDE nr.l *
Drazdauskas 126 -82 158
Naikelis 160 179 148
Pauža 133 149 161
Pauža 133 149 161
J. Kisiel 234 225 164
Manstavich 189 193 174

842 928 805
įWEST SIDE
'Vaičiūnas 190 244 21 o
■ Gedrainis 184 196 218
Dobro vai skis 199 152 149
Žemaitis 193 1'65 152
Zaura 21.5 197 159

981 954 894’

201 186 146

141 171 192 
169 227 150
167 180 180» North Side second team 
200 145 203 suffered a triple defeat at the 

of Bridgeport. Northihands
šimtai bilietų paskleista, j Side who have been in the 
Gerb. pralotas rūpinasi, kad h abi t of winning at least one

Taigi, dabar tėvai savo vai 
kų ir savo gerovei turi žiūrė- nes
ti, kad jų jaunuoliai būtinai ma^a

gal teks išnuomoti Coliseum, 
par. svetainė gali būti

Misijos jaunimui prasidės'
lankytų šias misijas.

| Antros misijos bus nuo ge-

X Šv. Onos dr-ja rengia ko-; BRIDt’ĘPORT

game each week d i d not confe 
within a hundred pins if their 
opponents scores.

vo 6 d. vakare kauliukų lo-

746 845 810 kranto, seniau buvo iškeltas 
March-Kovo 1į sumanymas (p. J. Moigio) pa

žaidimų Bowling lygos nebus, j daryti bulvarų. Vieta ištikrų- 
Užleista vieta American l,e- J jų graži, tačiau dabar toje 
gion turnamentui. j vietoje nuteka Nevėžin iš

Rašt. Al. Manstavich i “Maisto” atmatos ir visas Ne-
-----------------— vėžio vanduo pasriuvęs krau-

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS ju ir taukais, o vasaros metu 
GAVĖNIOS METU smarkiai dvokia. Prie dabarti-

------------- nių sųlygų planavimas čia bu
Nuo vasario 29 d. ligi kovo Įvaro turi atpulti.

6 d., Norwood, Mass. , ------------------
Nuo vasario 29 d. iigi kovo REIKALAUJA PALEISTI 

13 d., Šv. Kazimiero parap.. Į , GANDHI’Ą
Worcester, Mass. Į ________

Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa- Į DELHI, Indija, vas. 29. — 
terson, N. J. Į Indijos Jungtinių Provincijų

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. įstatymų leidimo rūmai pra- 
Newark, N. J. vedė rezoliucijų, kad Indijos

Nt;o kovo 14 d. ligi 20 tl., j vicekaralius paleistų iš kalė- 
Montello, Mass. (moterims), i jimo Gandhį i,r kitus indus pa- 

Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.. I trijotus.
Montello, Mass. (vyrams). Žodžiu tariant, minėta pro-

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., jvincija, kuri turi apie 50/XX),-
Maspeth, L. I., N. Y. 000 gyventojų, reikalauja vice-

Jei įvyktų kokios perinai .karaliaus aptuštinti kalėjimus.

BEDARBIAI GAVO DARBO
JAPONAI PRAPLEČIA 

KOVĄ KINIJOJ

utinių Šanghajaua linkon.

UŽ ĮSTATYMŲ PER
TVARKYMĄ

WASHTNGTON, vas. 29. — 
Prez. Hoover’is šiandien kon
gresui pasiuntė specialų pra-- 
nešimų. Reikalauja pertvarky
ti (pertaisyti) kriminališkus ir 

j kitus įstatymus, kaip’kitadosI
: rekomendavo AVickershamo ko
misija.

Netoli Hammond, Ind., Gra- 
nd Trunk’o traukinys sudau-, 
žė automobilį. Žuvo 3 asmenys.

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulic 

gelbėtojas, patašė J. E. 
kūpąs P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas” 2334 South 
Oakley Avė., Chieago, Ilk

Gražiausi dvasiniai skaity
mai, ypač tinkami gavėnios 
laike. Užsisakykite “Draugo” 
knygyne. Ši didelė virš pusės 
tūkstančio puslapių. Kainuoja 
tik du doleriu.Panevėžy užregistruota apie 

500 bedarbių. Jie suskirstyti į 
tris rūšis: 1) su didesnėmis 
šeimynomis, 2) vedusieji be 
vaikų, 3) viengungiai. Šiomis 
dienomis pradėta miesto tva
rkymo durimi: Kranto gatvė 
pratęsiama iki Kupiškio gat
vės, kur piliečių žemė nusa
vinta. Laužomos tvoros, gat
vė išpilama žemėmis, vietomis 
iki pusantro metro aukščio. 
Žemė imama iš dešinio Nevė
žio kranto ir vagonetkomis ga
benama per tam reikalui pa
statytų tiltų. Šiuo tarpu dirba 
apie 200 pirmosios rūšies be
darbių, greitu laiku būsiu pri

--------------- j imta dar apie 100 bedarbių
883 948 939 Darbininkams mokama po ke

TOKIJO, vas. 29. — Japo
nai nusprendė praplėsti kovų 
Kinijoj. Pranešta, kad lakūnai 
leisis Kinijos gilumon pulti 
ir griauti kinų kariuomenės 
stovyklas, o karo laivai leisis 
toliau Yangtze upe tiksiu pa

ŠOKIŲ MOKYKLA

A/
R. ANDRELIUNAS'

(Marųnette Jewelry * Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chieago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

Norėdami išmokti šokti val
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

z

Urba 
Zamb 
Micevich

trečiadienį kovo 2 d. 7:30 vai. gužėK j 15 d Mi - ni(1_ Šimus su daugybe gražių do-
v‘.ikare. Tas vakaras skiria-__ ______ ... vanų Woodmano svetainėje

(33 St. ir Lime str. kampas). (Carpson 
Jžanga 35 cn. asmeniui. Visi ^ramont

rius bus iš Lietuvos tėvas je 
as vaikinams ,r merginoms Bružikas
pats misijonierius paskelbs

i sijų tvrkų.

Kadangi mūsų jaunimo tar-

Vietinis

214 168 182 
170 184 187 
139 218 187 
167 191 167 
193 187 216

X Šv. Kazimiero ak. rėmė- 
e yra silpnai arba visai ma- jų 2 skyriaus surengtoji meti
ki temokančių lietuviškai, tai nė (vajaus) vakarienė vasa- 

i ilsijonierius Dievo žodįįrio 28 d. puikiausiai pavyko.
an- Publikos buvo pilnutėlė di-

nuoširdžiai kviečiami!
Ak-jos rėmėja

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMA

NORTH SIDE nr.2
W. Kisiel 
Andrews

’.elbs abiem kalbom
iškai ir lietuviškai.

“ŠALTINIS”

dlžaulė šv. Jurgio par. svetai
nė, ir tai rinktinės publikos. 
Programa graži, visų nuotai
ka (ūpas) ko geriausias. Va-

šį gražų vardų nešioja se- Tio, rėmėjos! 
tusias Lietuvoje katalikų sa- per vakarienę
itinis laikraštis.

prie stalų
; mandagiai patarnavo jaunos

••Šaltinis” duoda daug įdo- merginos, Nekalto Pras. Švč. 
11 ų skaitymų, kuriuose būna Mergelės dr-jos narės. Tos dr
igniai išaiškinti mūsų gy-’jos garbės pirmininkė p-lė M. 

\ limo klausimai. “Šaltinis” Gurinskaitė visuomet sukvie- 
d joda daug žinių ne tiktai iš čia tas merginas talkon į a- 
l.ietuvos gyvenimo, bet ir iš kad.rėmėjų pramogas Dėkoja- 
’. sų pasaulio kraštų. me p_lei Gurinskaitei ir gc-

» ietoje svetimos spaudos rosioms panelėms!
„latinio garsinimo, prašoma x Teko girdėti> kftd Akad 

,1'ti savosios spaudos garsini- rėm 10 ir 5 skyriaUR (Aušro8
' Vartų ir Dievo Apveizdos pa-

-Šaltinio” spauda visiems rapijoae) vakarien5g vaaario
i. tunomo ir ūiinvonfomo _

Šiandien iš stoties W. G. E. 
S. 1360 cilocycles nuo 7 iki 8 
vai. vak. įvyks nuolatinė an- 
tardienio radijo pragrama, k u 
rių leidžia Peoples Furnitnre' 
Kompan. parduptuvės (2536 
-40) W. 63rd Street ir 4177- 
83 Archer Avė., Chieago, Ilk). 
Dainuos įžymūs daininkai, va
dovaujant K. Saboniui, Kal
bės dentistas Kazys Drange- 
lis, bus gražios ir rinktinės 
muzikos. Tad galima pasitikė
ti, kad. programa bus įdomi 
kiekvienam pasiklausyti.

turis litus už dienų. Dalis b*

■, > BU.-’ n ■ 
*+>ltlhlEWICZ£jį\;

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREF.N V AULE Y 
~ PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

154 155 169 darbių dirba laukuose, kasda 
140 139 160 mi griovius.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RISISKOS SULFURINfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
Kainos nupigintos

Dabar Buvo
Steam Ir Shower . .............................................................................. 35c 50c
Steam Ir Eelektros maudynė .....................................................75c 1.00
Steam ir Shower ........................................................  »35c 50c
Steam, Tu b ir Shower .................................................................. 50c 75c
Turkiška. Elektros maudynė Ir kambarys ............................. 1.50 2.50
Sulfurinė maudynė ................................ ............................... 1.50 2.00
Pilnas Elektros tryttnentas ir slrusoldal mašina .... 2 50 3.00
Pilnas Trytmentas ............................. .................................... 3.50 4.50
Elektros Masažas ...................... 1.00. ... l.t>0
Vaistų ar alkoholio trynimas ......................................................... 50c 75c

Moterų skyrius atdaras l’taminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45U Street
KAMPAS 80. PAULINA ST. TEL. BOULEVARD 4552

BAHKERS;
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

einflma ir suprantama. "Sa jg 4 tftip ,abai g(,rai 
labai pigus savaitrai-Įvyko Tik ak 

f-, nes Lietuvoje metams 8 kiug darbu8 atlikH 
iii.>i, o Amerikoje tik 2 dol. į •
• šaltinis*’ tikrai yra tinkamai
ir maloni dovanėlė visiems 

> ūdos mylėtojams.

X Ak. rėm. 2 sk. kasininkė 
p. Josefina Šaltenienė sunkiai 
tebeserga. Jų lanko seserys ka

.,,a. . (Zimierietės ir rėmėjos. PoniaŠaltini” atranda.viso pa. 1A . . ... .i .« • _ *_____ t. Baltemene sunkiai susirgo tuo
jau po Naujųjų Metų ir vis 
dar tebeserga. Dieve, leisk 
brangiai mūsų veikėjai pa
sveikti !

X Šv. Jurgio parapija ren- 
'ivo skaitytojams užsisaka- giasi milžiniškoms pramo- 
“Šaltinį,” “Draugas” vi- gorus, paminėti parapijos 40 
rnet tarpininkauja ir už du metų gyvavimų’. Puikus ban- 

I ‘rius užsako “Šaltinį” vi- kietas įvyks balandžio 10 d. 
ig metams. ♦ B par. svetanėje. Jau iš anksto

ilio laiškai, šiuo trumpu ad- 
į pažymėti:

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.

AČIŪ

Širdingai dėkojame visiems, 
dalyvavusiems mūsų sidabri
nio jubiliejaus bankiete. Pir
miausia norime tarti širdingų 
ačiū ponioms Luckienei ir Jas 
nauskienei už surengimų “sur 
prise”, kuris buvo įteiktas 
bankieto dienų. Taip pat šir
dingai ačiū visiems, kurie pri
sidėjo prie brangios dovanos 
(gražaus miegamojo kamba
rio seto) suteikimo, širdingai 
ačiū šeimininkėms, kurios 
taip gražiai darbavosi banke
te: p. Klikūnienei, p. Kaz
lauskienei ir p. Gudavičienei.

Taigi, dar kartų tariama šir 
dingiausių ačiū visiems daly
viams.

K. ir 1. Labanauskai

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus j Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

TIK PER 4 
DIENAS 

IŠPARDAVIMAS
ELEKTRIKINES
SKALBIAMOS

MASINOS

Maytag Fred-
rick ......... $59>OO

Thor............*59.00
Magnetic .... *39.00 
Naujas Midget: Radio gauna 
Police ralis nž $ 13.50

JOS. F. BUDRIU, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 8167—4705

Gražus Radio Programas 
WCFL, 979 kyl. Nedėlioję 
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. 
Ketvergais WHFC, 1420 k. 
7 vai. vakare. *

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iŠ ir 

į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortus 

Itatau įvairiausius namus prieinama

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefoną. Hemlock 6518

Telef. Republic <>»«

D. GRICIUS
OBNERAL1S KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medlto nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prlelnamlaualoa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. 

Hemlock «»«7

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plombine A Heatln. Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno, prieinamo.

2422 WEST 69th, STREET

i




