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Japonai nenori jokių paliaubų su kinais
VYKSTA KRUVINOS KAUTYNES; 

KINAI ATSINKTA
Rytoj Ženevoje susirenka 

Tautų Sąjunga

NĖRA JOKIŲ PALIAUBŲ

TOKIJO, kovo 1. — Japo
nų vyriausybė atsisako pripa
žinti sūdomas paliaubas Ša
nghajuje. Japonai nenori nė 
klausyti apie tai, kada jiems 
pasiūlyta savo kariuomenę iš
traukti iš Šanghajaus ir apy 
linkių kartu su kinų kariuo
menės ištraukimu. Japonai pa
siryžę nepripažinti paliaubų, 
kol kinu kariuomenė nebus iš
blokšta iš Šanghajaus.

SMARKUS JAPONŲ PUO
LIMAS VYKSTA

ŠANGHAJAUS^ kovo 2. — 
Sulaukę daugiau kariuomenės 
japonai visu frontu atnauji
no pašėlusį puolimą prieš ki
nus. Kinų frontas neįlaužia- 
mas, bet jie stumiami atgal. 
Svarbiausios kinų jėgos atsi
meta j Chapei srities barų, 
kur mėgins priešų sulaikyti.

Japonai naudbjasi visomis 
mechaniškomis karo priemonė 
mis — tankomds ir lėktuvais. 
Japonų sunkioji artileirija sva
rbų vaidmenį vaidina. Abi pu
sės turi miližniškus nuostolius. 
Šimtai kareivių krinta patran
kų šovinių ir kulkosvaidžių 
kulkų krušoje.

Be generolo Uyeda japona
ms vadovauja dar ir gen. Ši- 
rikawa.

KITAS JAPONŲ ULTIMA
TUMAS KINAMS

ŠANGHAJUS, kovo 1. — 
Japonų kariuomenės vadas 
gen. Uyeda paskelbė dar vie
nų kinams ultimatumų.

Jis pranešė, kad kinų karino 
menės vadovybė nutrauktų ge
ležinkeliais siuntusi į Šang- 
hajų kariuomenę. Kitaip gi 
japonai per 50 mylių nuo .Ša
nghajaus sunaikins ant gele
žinkelių esančius visus trauki
nius ir pačius geležinkelius.

Į Šanghajų eina du geležin
keliai. Vienas iš Nankingo, ki
tas iš Nangčowo. Abiejuose y- 
ra britų kapitalo. Ultimatu
mui laikas nustatytas kovo m. 
2 d. i

RYTOJ SUSIRENKA 
T. SĄJUNGA

I
ŽENEVA, kovo 2. — Rytoj 

čia įvyksta nepaprastas T. 
Sąjungos suvažiavimas. Visi 
lukeriuoja, kų Sųjunga nuvei
ks Šanghajaus reikale.

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ

TOKIJO, kovo 1. — Japo
nų vyriausybė patyrė, kad 
sov. Rusija į Vladivostoku ir 
apylinkes sutraukė jau apie 
100,000 kariuomenės. Sako, bo
lševikai numato neišvengiamų 
konfliktų su japonais.

Japonų konsulas iš Vladi
vostoko praneša, kadi bolševi
kai skubiai į Mandžiūrijos pa
sienį gabena galybes ginklų, 
amunicijos ir maisto produk
tų.

SUSPROGDINTAS PA
RAKO SANDĖLIS

HA.RBINAS, kovo 2. — Ša
lia šio miesto susprogdintas 
kinų parako sandėlis. Žuvo a- 
pie 100 asmenų.

SUARDĖ GELEŽINKELĮ

DAUGIAU J. V. KA
RIUOMENĖS

MANILA, F. S., kovo 2. — 
Iš čia į šanghajų siunčiama 
dar 159 kareiviai.

CHICAGO JE
I GAMINTOJAI NUMATO 

i PAVOJŲ

j Kaip Chicagos, taip viso 
krašto gamintojai daug susi
rūpinę, kati krašto vyriausy
bė nemažina savo išlaidų. Val
stybės ir miestai jau ima siau
rinti išlaidas, bet krašto vy
riausybė laikosi senųjų savo 
pozicijų. Esant tokiam vyriau
sybės nusistatymui, negalima 
nė laukti laikų pagerėjimo.

UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ

Leyden’o universiteto, Olandijoj, prof. dr. W. H. Keesom 
pranešė, kad jam pavyko dešimts kubiškų centimetrų tuštumą 
atšaldyti ligi 0.75 K laipsnių, kas yra lygu — 489 laipsniams 
Fahrenheito termometro. Tas yra arti absoliučio šalčio zero. 
Tos rūšies žema temperatūra dar nebuvo atsiekta.

NUMATOMAS DUONOS 
/‘STREIKAS”

ČEKŲ AUKA NETENKA 
REGĖJIMO

Suomijos vyriausybė neigia 
fašistų ultimatumų

STOCKHOLMAS, Švedija, 
kovo 2. — Kada suplūdusio 
Į Mentsele miesteli ir apylin
kes apie 15,900 Lappo organi
zacijos suomių fašistų vadai 
Suomijos vyriausybei pasiun
tė ultimatumų, pastaroji tuo
jau paskelbė nepaprastiems 
krašte Įvykiams 1930 metų į- 
statymų. Šiuo įstatymu suspe
nduojamos konstitucinės teisės 
susirinkimams ir spaudai.

Vyriausybė tarnybon pašau
kė krašto sargybų ir pasiuntė 
priešais sukilėlius. Įsakyta ne
leisti jiems žygiuoti į Helsin

ki. Visus kelius kareiviai sau
goja. Pas atvykusius į Helsin
kį žmones daromos kratos — 
ieškoma ginklų ir priešvaldiš- 
kų raštų.

Fašistai grasina Suomiją 
panardyti į civilinį karą, jei 
nebus pašalintas Nylando pro
vincijos gubernatorius ir vi
daus reikalų mdnisteris. Be to, 
reikalauja išgriauti visas so
cialistų organizacijas.

Vyriausybė tikisi be krau
jo praliejimo fašistus numal
šinti.

Pilsudskis nori savo dukterį 
įkelti sostan

BERLYNAS, kovo 2. — Vi
soj Vokietijoj imama kovoti 
prieš kainų komisijonierių dr. 
K. Goerdeler’į, kurs įvairiau
siems daiktams nustato kainas.

Savam laike Jis padidino 
kainas alui. Smukljninkai su
streikavo, atsisakę parduoti a- 
lų. Šis streikas dar neatšauk
tas.

i
i Dabar streiku grasina duon
kepiai. Jie reikalauja pabran
ginti duonų. O valgyklų savi
ninkai grasina nenaudoti ele
ktrinių iškabų, kol nebus pa
piginta elektra.

ŠANGHAJUS, kovo 2. — 
Japonai lakūnai vakar išmetė 
17 bombų į Mairkham geležin
kelio aikštę, Šanghajuje, Su
naikinta daug bėgių.

29 ANGLIAKASIŲ LAVO
NAI JAU IŠIMTI

JAPONŲ KARIUOMENĖ 
GABENAMA

ŠANGHAJUS, kovo 1. — 
Nepaisant kalbų ir pranešimų 
apie vedamas paliaubų ir tai
kos derybas, čia vis daugiau 
prisiunčiama japonų kareivių. 
Visu frontu kautynės vyksta.

STATYS NAUJAS 
BAŽNYČIAS

PARYŽIUS, kovo 1. - Kai 
kurie Prancūzijos vyskupai 
nusprendė statydinti naujas 
bažnyčias, kad tuo būdu pa
rūpinti bedarbiams darbo.

GRAIKŲ MOTERYS 
BALSAVO

ATĖNAI, kovo I. — Pirmu 
kartu graikų istorijoj Vakar 
Pireuso, arti Atėnų, municipa
liteto rinkimuose balsavo ir 
moterys. Tik apie 200 jų pa
sinaudojo šia teise.

4 GAISRININKAI SU
ŽEISTA

Cook’o apskrities ir Cliica- 
go miesto įvairios valdžios ša
kos sutrauktos krūvon ir nu
tarta šiais metais sumažinti i- 

, vairiausias išlaidas. Norima 
padaryti taip, kad išlaidos nė 
kokiu būdu nebūtų didesnės 
už pajamas. Tuo būdu, sako
ma, mokesčių mokėtojams bus

BRATISLAVA, Čekoslovaki sutaupyta daugiau kaip 190 
ja, kovo 1. — Iš Leopoldai! dalerhb
kalėjimo grąžintas į vietos ka-;
Įėjimų Bratislavos univeršite-'I
to jurisprudencijos prof. dr. i
Adalbertas Tuką, kurs spa-; Thompson Tailoring Co. ka
lių mėnesi, 1929 m., buvo ap- mbariuose ketvirtajam aukšte, 
kaltintas. Grąžintas čia kone 19 g0. Wells gat., kilo gais- 
neregis. Kalėjime nepakenčia- ras. Gesinant keturi gaisrini- 
mos gyvenimo sąlygos jį ap- nkai sužeista.
akino. Bus mėginama jį 
gydyti.

v*ei a

NUBAUSTA KALĖTI
Prof. dr. Tukų, slovakų va

dų, į kalėjimų uždugnino če-

VARŠUVA, kovo 1. — Ma
ršalo Pilsudskio šalininkai tu
ri pasitarimus apie tai, kad 
Rumuniją ir Lenkiją sujungti 
krūvon ir pakeisti dvilype mo
narchija, kurios priešaky atei
tyje padėti šiandieninį Rumu
nijos sosto įpėdinį princų Mi
chailų.

Lenkų seimo atstovas prin
cas Z. Lubomirskis pareiškia, 
kad šiandie yra tinkama pro
ga tai atsiekti.

Jis sako, kad artimoj atei
ty rumunų princas Michailas

galės vesti Pilsudskio dukterį 
i Jadvygą, kuri šiandie yra 10 
metų amžiaus. Tai bus prad
žia personai ei lenkų—rumunų 
unijai.

Ligi sukaksiant princui Mi
chailui pilnus metus, Rumuni
jos karalius Karolis ir marša
las Pilsudskis pasiliks abiejų 
kraštų regentais.

! Šis planas labai rimtai ap
tariamas, rašo laikraštis “Ro- 
botnik ’ ’. Bet kiti laikraščiai 

j abejoja apie tą dvilypes mo
narchijos galimumą.

Mrs. Margaret Summers
kai tautininkai. Prof. dr. Tu- prisiekusieji teisėjai pripažino 
kos didžiausias nusikaltimas kalta 17 met9 amžiaus sese- 
buvo tvirtinimas, kad Slova- rieW>s nunuodijame ir nubaudė 
kija turi teisę apsispręsti.

LIETUVOJE RŪPINASI MIESTELIO 
GRAŽUMU

14-ai metų kalėti.

POCAHONTAS. Va., kovo 
2. — Iš Boissevain anglių ka
syklos, kurioje anądien išti
kus sprogimui žuvo 38 anglia
kasiai, jau 29 lavonai išimta. 
Kiti dar ieškomi.

PAGALBA KLAIPĖDOS 
KRAŠTUI

UŽDRAUDĖ AREŠTUOTI 
MOKYTOJUS

MOKESCAI UŽ NUŠAUTĄ 
MEDŽIOKLĖS GROBĮ

Žemės Banko (Kaune) ta- Chicagos majoras iš atosto-

_________
SOSTINĖS NUSAUSI

NIMUI

WASHINGTON, kovo 1. — 
Prez. Hoover’is reikalauja, 
kad kongresas pravestų griež
tesnius įstatymus Columbia di- 
strikto nusausinimui. Sako, 
krašto sostinė turi būt pavyz
džiu visiems kitiems miestams.

TURI PASISKOLINTI PUS
TREČIO BILIJONO 

DOLERIŲ

WASHTNGTON, kovo 1. —
Krašto vyriausybė nepritek

liaus padengimui turės pasi
skolinti pustrečio bilijono do
lerių. Taikos metu ko pana
šaus nebūta ir negirdėta.

ryba, priėmusi šių metų sų- F0 įsakė miesto policijai ne
matą, nutarė duoti Klaipėdos areštuoti mokytojų, jei jie va- 
kraštui 2 milijonus litų pasko- žiuoja automobiliais, neturin- 
lomis. Atsižvelgiant į sunkių ^iais miesto “tagų” (ženklų), 
ūkininkų būtį, paskolos pirmo-■
je eilėje bus duodamos ūkinin
kams; mažesnė dalis teks ir 
miestų namų savininkams.

Valstybinis Žemės Bankas

NEŠALTA ŽIEMA

Oro biuras praneša, kad to- 
įkia nešalta kaip šiemet Chi-

. cagoj žiema yra buvus tik 1877
ligi 1931 metų pabaigos buvo metaig 
imdavęs 83 ir pus, milijono Ii-1 paį Wurag
tų paakolomia. 1930 metais bn- rei|da dar |aukti ir
vo išduota 54 ir pusė milijono ______________
litų, 1931 metais 29 milijonai’ 
litų paskolų. APIPLĖŠTAS BANKAS

Klaipėdiečiai džiaugiasi to-1 

Įkia reikšminga pagalba.

SENIENŲ RINKĖJAS

Vakar 6 plėšikai Berwyn’e 
apiplėšė bankų First American 
National Bank and Trust Co. 
Pagrobta apie 3,500 dolerių.

Ž. ū. ministeriui sutikus, mi
škų departamentas neišnuo
motuose miškuose leidžia miš
kų urėdams daryti kasmet po 
vienų bendrų medžioklę (su 
varovais) medžiotojų lėšomis, 
bet su sąlyga, kad medžioto
jai sumokės į valst. iždų šiuos 
mokesčius: už kiekvienų nu
šauta ožį 100 litų, šernų — 100 
litų, lapę — 25 lt. ir kiškį 2 
litus.

Be te. r’škų urėdams leista 
išdavinėti sezoninius bilietus 
— po 10 litų ančių ir slankų 
medžioklei. Medžioti gali tik 
turintieji medžioklės leidimus. 
Apie rengiamas medžiokles 
turi būti pranešta m. dep-tui.

Šios taisyk’’i v ’kin tik da
rant intdžioklef nei/.nuometuo
tuose miškuose.

Kamajai, Rokiškio aps. Pe
reitais metais savivaldybė bu
vo įsakiusi miestelio gyvento
jams savo žemės sklypus iš 
gatvės pusės apsodinti mede
liais. Šiemet manoma aikštės 
darželį gražiai gėlėmis papuo
šti ir dar labiau miestelio pa
gražinimu susirūpinti.

NAUIA PREKYBOS 
ATSTOVYBĖ

Naują prekybos atstovybę 
Kaune įsteigti sumanė ir lat
viai. Tam jų prekybos minis- 
terio sutikimas, jan esąs gau
tas. Tos atstovybės prireikė 
tam, kad su laiku latviai tiki- 
si prekybos santykius tarp sa
vo šalies ir Lietuvos dar dau
giau išplėsti. Atstovu numa
tomas dabartinis latvių preky
bos atstovas Maskvoje Sone- 
ris.

Clearingo State banke vakar 
prieš pusiaudienį kilo gaisras. 
Nedideli nuostoliai padaryta.

Vandžiogala, Kauno aps. 
Barsukinės kaimo ūkin. A. Lu- 
kauskas yra uolus senienų rin
kėjas. Turi jų surinkęs nema
žą rinkinį. Tai įvairūs akme
niniai kirvukai, . suakmenėji
mai, senoviniai šarvai ir Lt

PASKIRTAS APSKRIČIAI 
ASESORIUS

Cook’o apskričiai asesoriu
mi paskirtas J. L. Jacobs, ap
skrities ir miesto darbų sėk
mingumo ekspertas.

NAUJAS SVARBUS 
LAIKRAŠTIS

PLATINKITE “DRAUGĄ

ORO STOVIS

n

Lietuvos Prekybos ir Pra
monės ir Amatininkų rūmų va
ldyba nutarė leisti savo biznio 
laikraštį “Verslas.”

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien numatomas 
lietus ar sniegas; maža tem
peratūros atmaina.
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Vienas kinų kareivis, turintis rankoje 
šautuvų, arba vartojanti^ kulkosvaidį ir inin- . .
tantis ryžių saujele, yra lygus dviem japonų J* ir J°8 gyventojus. Visur 
kareiviams. Ir jei kinai turėtų įvairių me- kuvo V1,en skurdas * vargas, 
chaniškų karo pabūklų, kaip antai lėktuvų, Lietuvos vyriausybė
tankų ir sunkiosios artilerijos, kuo šiandio turej0 8iuo klausimu susirfi- 
plačiai naudojasi japonai, tada kinai lengvai 
galėtų nugalėti įsiveržusius Kinijon japonus.

Taip pareiškia dr. H. H. Kung’as, gen,

ras nuvargino Lietuvos kraš-

pinti ir padėti vargstantiems 
žmonėms teikti pagalbų. Tuo

organizuoti labdaringas drau
gijas, o pastarosios steigti vai
kų ir senelių globojimo įstai
gas. Šiuo laiku yra ,40 Labda
ringų Draugijų, laikančių 104 
įvairias beturčių globos įstai
gas. Globos įstaigų skaičiuje 
yra 29 vaikų prieglaudos, 49 
senelių prieglaudos ir 26 dar-

CHICAGOS BLAIVININKŲ APSKRITIES 
SEIMO KOVO 6 D. 1932 M. 

DIENOTVARKE:

I DIENOS KLAUSIMAI

NAUJAS KLAIPĖDOS DIR. PIRMININKAS

Prieš porų savaičių buvo priverstas at
sistatydinti Klaipėdos krašto direktorijos pir
mininkas Boettcher’is. Mažas tai, rodos, įvy
kis, o vis dėlto jis sukėlė daug komentarų 
na tik lietuvių ir vokiečių spaudoje, bet ir ki
tų kraštų laikraščiuose, kurie lyg ir laukė 
iš to kažkokio didelio krizio.

šiandien Klaipėdos krašto direktorija tu
ri naujų pirmininkų Edvardų Šimaitį, kuris 
yra tame krašte augęs lietuvis, ištikimas sa
vo tautai ir valstybei žmogus. Vokietininkai, 
Žinoma, tuo nebus patenkinti, nes p. Šimaitis 
tarnaus Klaipėdos kraštui, o ne Berlynui. 
Gubernatorius pulk. Merkys reikia sveikinti 
dėl vykusio pirmininko paskyrimo ir dėl ener- 
gingų žygių kilus minėtam kriziui.

s>
Boettcher’is, kaip žinoma, buvo pašalin

tas dėl jo išdavikiškumo. Jis ne tik varė 
Klaipėdos krašte vokiškų propagandų, bet 
-važinėjo į Berlynu ir ten slaptai tarėsi Lie
tuvos nenaudai. Kito kelio nebuvo, kaip tik 
jį pašalinti iš užimamos vietos ir tuo paro
dytu kad Lietuva negali toleruoti tokių val- 
dininkų, kurie savo darbais stengiasi pažeisti 
jos suverenitetų.

Mums rodos, kad Lietuvos vyriausybė 
senai turėjo taip pasielgti, kaip ji dabar pa
sielgė. Jos atstovai turėjo saugoti, kad Klai
pėdos krašto valdžion nepatektų svetimiems 
kraštams parsidavę žmonės, šnipai, kurie ne 
tik Klaipėdai, bet visai Lietuvai gali daug 
žalos padaryti.

Be abejojimo, Ed. Šimaičio asmenyje 
Klaipėdos direktorija susilaukė gero ir išti
kimo vado. Mes pasitikime, kad gub. Merkys 
ir visi to krašto lietuviai pasistengs, kad p. 
Šimaitis toje vietoje ko ilgiausiai išbūtų.

L. Dovydėnas

; KĖJO SAVI KAUNO LINKUI
(Pabaiga)

— Stokit! rankas aukštyn! — aštriai 
įsako Vedega, gyslose atgyja senas kario 
kraujas. Nakties tamsoj aiškiai mato Ste- 
po veidų, Česlovo baltų apikaklę.

— Tai tu į Pakalniškius — suklydai!
Stepas prieina prie tėvo, tarsi norė

damas iš arčiau pažiūrėti.
— Tai toks sūnaus žodis?..
— Tėvai, pasitrauk, mes einam savo 

kelia. — Česlovas pasitraukė krūmų lin

kui.;
— Grįsk, einam narnų!
— Aš ten... Pasitrauk! — Stepas pa- 

žengė žingsnį. Tuo metu tėvas visa jėga 
pastūmė į upę. —; Plauk -r- žūk! — iško
šė Vedega žodžius. Ištiško vanduo,.nakties 
tamsumoje supukšėjo su bangomis kovo
jančio Šniokštimas.

Rytuose boluoja. Juodi debesys skirs 
tosi. Nutilo vėjas, Ąžuolyne suvaitojo pe
lėda, nukranksėjo varnos.

»*. „Tikslu buvo Įsteigta atskira____ T r—o_____ — —
Čiaaig Kai-šeko svainis, buvusis pramonės i v^ešųjų darbų ir maitinimo želiai. Šiose įstaigose globoja- 
niimsteris kinų tautininkų vyriausybėje.. Šian-1 ‘ainisterija. šios ministerijos ma: 3531 grynų našlaičių, 1893
die dr. Kung’as yja užimtas reikalingos amu 
nicijos pristatymu Šanghajaus gynėjams ki
nams.

Ilgiau kaip per 25 metus japonai puola 
kinus, didindami savo galingų karo mašinų. 
Šiandieninė japonų kova su kinais, kiek ži
noma, bus labai ilga, sako, dr. Kung’as. Jei 
kinai neturi reikalingų mechaniškų pabūklų,

kaip tik ii- buvo tikslas pade- turinčių vienų tėvų, 1374 tu 
ti biednųomenei, daugiausia rinčių abu tėvu ir 2795 sene 
bedarbiams, organizuojant vie-l lių invalidų, viso—9593. Vien
šuosius darbus. Labdarybės 
reikalas dar kol kas buvo at
liekamas tik visuomenės. Ypa-

globojainųjų išlaikymui, ne
skaitant kitų išlaidų, išleidžia
ma virš 1,5 milijonų litų. Dau

1. Rytų 10:30 vai. Nekalto Prasidėjimo Švč. P. Marijos 
parapijos( Brighton Parke) bažnyčioje Suma ir kun. J. Ma- 
čiulionio, M. 1. C., pamokslas.

2. Pietūs Seimo dalyviams parapijos svetainėje 12 vai.
3. Po pietų 2 valandų toje pat svetainėje Seimo atidary

mas ir sveikinamai.
_4. 1930 m. spalių 12 d. Seimo protokolo skaitymas.

5. (Tiieagos Apskrities pirmininko kun. A. Briškos pa
skaita.

6. Blaivininkų kuopij ir blaivybės parapinių brolijų na
rių sumanymai ir pranešimai.

7. Seimo svečių patarimai.
8. Nutarimų priėmimas ir Seimo uždarymas.

Kun. A. Brička, pinų.,
Kun. L. Draugeliu, sekr.

tingai buvo skaudus likimas Į gelis draugijų, neskaitant jų 
negalinčių dirbti senelių, in- laikomose prieglaudose globo-

jie prieš įsiveržusius japonus imsis kitų prie- validų, ir mažų yaikų našlau jamųjų, teikia vietos betui
pirmiausia ekonomiško boikoto. Šis °ių, nes audringas karas su-įčiams vienkartinės pašalpas, Į/ltus» o ligonis moka tik 2 litu.
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000 litų. Daugiausia valdžia, ninę, kad galėtų sutilpti dar 
prideda psibiatrinei ligoninei'
(apie 600,000 litų), nes vieno 
ligonio išlaikymas kaštuoja 7

1,500 ligonių.

Liet. Pasiuntiny
• Washington’e

monių,
kinų žygis netolimoj ateity sugriaus japonų 
ekonominę ir finansinę struktūrų. Tada pa
čioj Japonijos imperijoj kils netvarka ir po 
to seks socialinė (revoliucija.

Dr. Kung’as nurodo, kad po pasaulinio 
karo japonams Sibiro kampanija atsiėjo 350,- 
090,000 dolerių. Šantungo kampanija minėto 
karo metu ir paskiau 1928 m. —- 50,000,000 
dolerių. ___

Bet tais ir kitais savo žygiais japonai 
nepasiekė savo tikslo Dabar gi Mandžiūrijos 
ir Šanghajaus kampanijai japonai išleido dau

daugybę vaikų našlaičių tie
siog be jokios‘globos. Reikėjo 
tuojaus steigti prieglaudas, 
bet lėšų nebuvo. Taip pat ne
buvo iškur jiems paimti mais
to nei rūbų. Prie jų globojimo 
turėjo prisidėti ir valdžia. 
Kiek vėliau viešųjų darbų ir 
maitinimo ministerija buvo 
reorganizuota į “Darbo ir So- 
cialės Apsaugos ministerijų”, i, 

giau kaip 50,000,000 dolerių. Kadangi jų iš-! su atskiru socialės apsaugos 
laidoms nesimato galo, dr. Kung as yia tik- 'departamentu, kuris dalinosi į
ras, kad kinai kovą laimės japonų bankru-

ardė ramų žmonių gyveninių, | sušelpia beturčius produktais.1^08 ligoninės beveik išsiver- 
išskirstė šeimynas ir paliko | Labdaringos draugijos savo 8tU savo pajamomis, jeigu sa-

rūpestingu veikimu į metus į- , vivaldybės mokėtų už betur- 

stengia surinkti; pinigais 981,- . °ius, o kiti ligoniai, nepriskir 

474 litų ir produktais 146,867 j ti prie beturčių, užsimokėtų

litų. I laiku. Bet savivaldybės sun-

— Lietuvoje iš viso įskaito
ma 27,500 valdininkų. Iš jų 
Kauno mieste dirba įvairiose 
įstaigose 7,031 ir provincijoje 
i8,17O; Klaipėdos mieste l,03i

du skyrių: 1) socialės apsau-

Aišku, tos sumos nepakan-; 
karna vedamoms - draugijų

kiai moka už beturčius, dabar Klaipėdos krašte 1,145. Už- 
jau skolingos ligoninėms l,-!s^en^je dilba 123 Lietuvos va- 
170000 litų, daugelis ligonių iždininkai.

prieglaudoms aprūpinti. Valst. ___ • , ... , . „. . . i
prieglaudų išlaikymui (g29 P™ betunuy, tarp - Sužinota, kad Lietuvoje
glob.) valdžia skiria 7(W,W uzs‘moke“' “P* tava-
litų į metus, gi labdaringų dr-

’gijų laikomoms prieglaudoms metais gydėsi 14,676 ligoniai, 
teikiama pašalpos į metus: va-(^e išgulėjo 209,839 dienas; li- 
ldžios - apie 600,000 litų ir' Šoninėms išlaikyti savivaldy- 
,savivaldybių — apie 300,00(1!h®8 išleido 2,227,239 litus; pa- 
litų. Be to, savivaldybės laiko jamii iž ligoninių turėjo 1,-

Savivaldybių ligoninėse 1929 itidų. Jų tarpe raišų invalidų

tavimu. Bet jis taip pat neginčija, kad ir, gos ir 2 k tremtinių ir belaisvių
kinų laukia toks pat likimas, kol bus apsi-' ^-^mo. Socialės apsaugos(Q . 587 248 litus* nridėio iš kitudirbta su užpuolikais. ' . [klausimas tuo metu, kada vi- * 340 W htUS’ Pn^° * ***

Anot dr. Kung’o, japonų pagrindinis tik- sas kraštas buvo nualintas, “ pneg &U S pajamų — 639,991 litų.

slas yra sugriauti Azijoje bet kokį"vakarų 
valstybiij veikimų ir įtakų. Japonai ypač pa
siryžę iš Azijos pašalinti Amerikos ir Angli
jos įtakų ir visais rytų reikalais turėti pirme

nybę.
Bet kinams vakarų valstybės yra reikalin

gos. Ne kas kitas, tik jos gali gelbėti kinams 
pakilti pramonėje ir prekyboje. Šiandien tuo 
labiau kinams yra reikalingas didelis kredi
tas vakarų valstybėse. Kinams yra reikalin
gas visas mechaniškas ginklavimas. Tai ga
lima įgyti tik kredito keliu.

Pasak dr. Kung’o, vakarų valstybės tu-j žinion* taip valdžia ir savi 
ri duoti pagalbų kinams. Jei nebus pagm-[valdybės, gausiai 
bos, Kinijoj daug kų laimės Rusijos bolševi
kai. Kada japonai pradėjo kampanijų Man- 
džiūrijoj, išsyk buvo aišku, kad ji kinų tau
tų stumia tiesiog į bolševizmo glėbį. Ir jei 
Kinijų paliestų bolševizmo banga, nepasi
džiaugtų nė patys japonai, o vakarų valsty
bės prarastų rytuose sau “atviras duris.”
Anglija labiau negu kas kitas nukentėtų.

Vedega pasirėmęs ant stalo, galva 
lyg įkalta tarp delnų, plaukai sudraikyti, 
prie stalo stovi šautuvas, antras, šratinis, 
guli ant stalo. Kepurė ant lovos nublokš
ta. Pakėlė sunkias akis, pažiūrėjo į ant 
sienos kabantį Kristaus paveikslų. Sun
kiai atsiduso, tarsi krūtinėj maža oro.

Susijuosė juosta, susiraišiojo naginių 
apivarus, pažiūrėjo į langų. “Vėluojasi,” 
pašnibždomis pasakė sau.

Po valandos įslinko Rapolas su sū
num, 17 vasarų pusberniu.

— Jau, Adomai.
— Kur Stopas? — klausia Rapolo 

sūnus.
Vedega tyli. Rapolas moka iš jo vei

do atspėti, tačiau dabar, matydamas šiur
piai rūstaus skausmo išvagotų veidų, bijo 
klausti.

— Jis jau išėjo ten... — kažin kaip 
keistai mostelėjo rankom Vedėga, Ra [Mi
las žiūri į jo veidų, balanos šviesos ap
šviestų.

Vedega j bruko balanų į kibirų van- 
derts. — Stopas užgeso.., einam.

Visi trys sunkiai užsikabino šautuvus, 
Rapolas atsidėjęs pažiūrėjo į Vedegos ka-

kada visuose Lietuvos kampe
liuose galima buvo matyti 
vien skurdas, buvo vienas iš
t
opiausių. Reikėjo griebtis vi- 
įų galimų priemonių šiam sku
rdui, kad ne visai, tai bent 
dalinai pašalinti. Tuo melu

761 globojamuoju. Šių prie Sifiliu sergančių užregist-
. .glaudų išlaikymas savivaldy- ruojama per metus apie 2,000,

bėms atsieina virš 600,000 litų 
metams. Tačiau šis globojimas 
yra persiauras. Daug nelaimi-

triperiu taip pat apie 2,000; 
šių visų venerikų gydymui * 
valdižia turi išlaidų: odos ir

ngų motinų, vaikų ir bejėgių Veneros ligų ligoninei Alytuje 
100,746 litų ir 13 ambulato-jnvalidų dar kenčia didelį sku- 

1 rdų. Jei, palyginti vaikų ir se-
sociale apsauga susirūpino ir .• ? v •• t x • • • . •„ -i • i- nehų globojimų Latvijoje tai
savivaldybes. Beveik prie kie- ■, .... .. , , .’ . ., . . '-isĮatviai vien vaikų globai lei-
kvienos savivaldybės susidarė '
apsaugos skyriai, kurie ir pa
ėmė dalį šelpimo darbo savo

džia — 3,097,700 litų metams

rijų 176,258 litų, iš viso—287,- 
004 litų. -

Psiliiškai nesveikų žmonių,

20,370,600 į metus.

amerikiečiams Ir visuomenei,! kurčių gydymas Lietuvo-
... je iki šiam laikui irgi ne vi-pradejo varguomenės šelpimo . , „ ,
, _ , . . 'sai sutvarkytas. Valdžios b h-

darbų. Pradėta steigti prie- . . . . „ , , , .. ,r i gonmes ir 13 ambulatorijų tu- 
glaudos, valgyklos, ligoninės, 1 metus i8|aidų apje o,-
maitinimo punktai ir tt. j 500,000 litų, o pajamų apie 

Šitame darbe pasižymėjo 4,000,000 litų; valdžia prideda 
mūsų visuomenė, kuri pradėjo i kiekvienais metais po 1,500,-

padedant

ir savivaldybės—vaikų (8500) iKuriems K1’1**. “!>>'-
ir seneli, '(29,000) globai - tikriai PriskaituI™ 12-’u0- į’ 

jų — 3,900 sergančių psichi 
<kos ligomis, 7,000 silpnapro
čių, 1,300 silpnapročių neby 
lių., Dauguma šių psichiškai 
nesveikų globoja giminės; ko
kiems dviems tūkstančiams 
reikalinga globa psichiatriuė-

liškų šautuvų. Vedega pakišo po šieniku 
senų, šratinį, uždarė duris, spynelę užra
kino.

Visi trys eina, tylomis. Pasuko per 
laukų, Kauno linkui. Rytuose ryškėja auš
ra. i

Atsigręžęs Vedega pamatė nuo dva
ro ateinantį vyrų. Plačiais žingsniais sku
bina. Priėjo prie jo lūšnos durų.

— Palaukim. Kas teu — sustabdė. 
— Ko nori.

— A, Adomai, eikš čia. — Priėjo Al- 
donių Justas. Kvapo neatgaudamas kal
ba;

— Aš ir brolis, ir Lauciškio Petras 
ėjom paupe, į Kaunu ėjom... Žinai, kur 
ėjom, taigi ir pamatėm upėje Stepų, fco- 
kom į upę ir ištraukėm... Mes ten prie 
krūmų buvom. Girdėjom pūkšėjiinų. Da
bar Stepas jau kalba, jis liepė jus pa
šaukti. Tave, tėvai, nori atsiprašyti... pra
šo palaimintu Visi dienų išeisim...

Vedega apkabino Justų, ašaros už
kliudė Justo prakaituotų veidų.

— Sūnau, einam, štai Rapolas ir sūp
ausi Visi einam. Ir Stepas eis, Stopas eis!
— sušuko Vedega apkabindamas Rapolų.

vyrų yra 4,957, moterų—2,66b; 
kuprotų vyrų — 1,683, mote
rų — 508; be abiejų rankų 
vyrų — 70, moterų — 54; be 
vienos rankos vyrų — 1,056, 
moterų — 433; be abiejų kojų 
vyrų 241, moterų—207 ir tt.

— Šilčiausioje pasaulio da
lyje Afrikoje yra labai didelis 
paukštis strausas. Jo plunks
nos brangios, dėl to susidarė 
strausų ūkiai, kur juos augi
na. Per Yisų savo amžių tas 
paukštis duoda 4 centnerius 
plunksnų.k

— Nelaimei ištikus dabar 
gydytojai nupiovę kojų ar ra
nkų prideda medinę. Pasiro
do, kad dar prieš Kristų sep
tintame amžiuje žmonės taip 
pat mokėjo medines kojas it 
rankas padaryti.

— 1931 metais Anglijoje ap
sivedė 315,00 porų. Iš šito 
skaičiaus tik penkios poros 
buvo vienmečiai. Anglijojeįe ligoninėje. Dabar psichia

trinėj ligoninėje yra 500 vie-1 P™*®, kad vedaBt v>'ras tū
tų; reikalinga padidinti ligo-1 n feūti visuomet vyresnis.

Keturi vyrai nuskubėjo į Aldonius. 
Aušra plėtėsi.

Saulė iškilo viršum medžių, septyni 
vyrui nužingsniavo Kauno linkui. Ąžuolai 
plačiai ošia. Vėjas kilnoja Stepo naujos, 
Aldonių dovanotos, sermėgos skvernus, 
prie atlapo virpa vėjo užkliudoma rūtos 
šakelė, Julės dovana Stepui.

Vedegos blakstienose žvilga ašara. 
Džiaugsmo ašarų išspaudė Vedega. Iš a- 
kių, kurios jau 30 metų nemokėjo verkti.

K. P. Maželis
sielos kauksmas

Nedidelis miestelis.
Vėlybas vasaros vakaras.
Pro edarų langų į klebono kambarį

veržėsi nuostabiai gaivinus oras. Klebo
nas tyčiomis giliai alsavo ir tebeskaitė 
laikraštį, smerkiantį Berlyno “linksmy
bių” namus, kuriuose susirinkę nuogi vy
rai ir moterys viešai geria, šoka ir ištvir
kauja.

Valandėlei ant kelių padėjo laikraštį. 
Užmerkė akie. Pradėjo galvoti. Jam buvo

įdomu, ar tų nuogųjų žmonių sielos yra 
visiškai nutilusios ir ramiai pasinėrusios 
baisiųjų nuodėmių bedugnėj, ar gal ir jos 
šaukiasi pagalbos, tik niekas jų negirdi.

Tuo tarpu palangėj kažkas sušlamėjo. 
Pasigirdo nedrąsus skambutis. Klebonas 
kiek krūptelėjo. Jo mintys nutrūko. Išėjo 
pažiūrėti. Už durų stovėjo vyras, kiek nu
leidęs galyų. Kažkoks nepaprastas; lyg 
nenormalus, lyg šiaip labai nelaimingas.

— KĄ tamstų pasakysi? — maloniai 
kreipėsi kunigas klebonas.

Pats nežinau... Norėčiau pasikalbėti...
— atsiliepė nepažįstamasis, gniauždamas 
tarp rankų kepurę.
- — Nors jau vėlu, bet jei turi reikalų

— pračau į vidų. Būsi svečias.
— Įėjo.
Nepažįstamasis atrodė ne jaunesnis 

kaip trisdešimties metų. Nuskurdęs. Iš
blyškęs. Akys mėgstančios ilgai žiūrėti į 
vienų taškų.

Abu atsisėdo.
Klebonas stengėsi būti kopaprasciau-

ninn

(Daugiau bus)

1
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ŠV. APOLONIJUS KANKINYS
'žiauriais grasinimais siekti, 
kad Apolonijus išsižadėtų Kri
staus mokslo išpažinimo. Į tai

__________ visa Apolonijus tik atsakė:
Kai mirė ciesorius Markus | siriko, nes Apolonijus pas i Ii- — Aš stebiuos, kad teisėjas,

Aurelius, kurs nežmoniškai į ko ištikimas Kristui ir mirė išklausęs mano apsigynimo, iš 
persekiojo krikščionis, Katuli- šventojo kankino mirtim, pel- manęs dar reikalauja mano ti- taiko,kad vienas, rodos, labai mokytas, ryžosi toliau kovoti

Vaiky Skaitymai

BŪKIME DARBŠTUS!

Dažnai gyvenime taip pasi-

ir netekau vilties 
jo nepasisekimo!

Ir Timuras, skruzdėlės

is pirmo

ku Bažnyčia gvveno dvylikos nydamas danguje garbingų 1
metu ramybės laikotarpį, nes j kankinio vainikų.
Aurelijaus sūnus ir įpėdinis, 
Komodus, nors ir buvo žiau
rus ir troško krikščionių krau
jo praliejimo, tačiau jis ap-į 
saugojo ir globojo krikščionis.! 
Per tų visų laikotarpį ištiki-

A poloni jų išdavė jo paties 
i vergas, Severus, kurs davė ži- 
I nių ciesoriaus sargybos virši
ninkui, kad senatorius Apolo
nijus yra krikščionis.

kėjimo užsig-ynimo ir išsižadė
jimo ir įsakinėja man, kad ta 
pčiau beprotybės auka. Aš ži
nau, kad jūs turite savo įsta
tymus, kurie trokšta krikščio
nių kraujo, tačiau tai visa ne
baido manęs ir aš esu pasi
rengęs prisiimti mirties baus-

liau anglinius siūlelius jis pa- dirbti irgi reikia mokėti. Ga 
keitė plona plienine viela, ku- įima visų dienų sėdėti už 

iri elektros lemputėse yra va r-Į | o prie knygos, bet nei viv:
. Itojama ir dabar. į eilutės neišmokti, jei tuo

Bendrai tenka pasakyti, kadlku bus apie kų kitų galvoja

gabus vaikas Užaugęs niekuis ir tikslų pasiekė: jis pasida- 
nueina, be jokios naudos, nei rė didžiausiu Azijos valdovu 
sau nei kitiems, tuo tarpu ir 'žymiausiu karo vadu. 
kai kitas, daug mažiau gabus, Didelio darbštumo ir kam 
vėliau gyvenime labai aukštai trybės buvo garsus anglų rna 
iškyla. Taip atsitinka dėlto, tematikas Isaakas Niutonas, 
kad gabusis per daug pasitiki Jis jg metų dirbo, rašydamas

»a- jgyveninie nieko negalima pa
siekti be ilgo ir sunkaus dar
bo. Gabumai yra naudingas 
dalykas, bet gabumams išplės
ti darbas yra būtinas. Kas iš 
mažens pasižymi darbo pamė
gimu, tas gyvenime nepražus 
ir daug ko pasieks. Tačiau

ma, o ne apie mokymusi. ?,b • 
tik pasijuoktume, jei panini y 
tume pievoj šienpiovį, kur- 
visų dienų dalgį trauktų 
viršum žolės, ir paskiau vaka
re stebėtųsi,, dėlko nieko m*- 
pripiovė ir dar skųstųsi, ;• 
pavargęs. ' M It

. ... , -i • . .... savo gabumais, nenori rimtai vienų svarbų mokslo darbu
Marko Aurelijaus laikais mę; ,r tai is seno buvo didis dirbti> neturi kantrybės ir si i Bet kaimoji jo ižmona Marei ja rūpi

nosi ir darbavosi, kad jos vv- tve’k® tokie įstatymai: jei kas niano troškimas ne tik kentė
tas Komodus, nesikėsintų ant l"'ane‘ia teisėjui, kad kas nors ti dėl mano Kristaus, bet ir 
krikščioniu ir nepersekiotų ir,\ra krik»čionis ir jei pastara- savo gyvybę Jam aukoti.

Ir po to Apolonijus dar mai-sis atsisakytų sudėti aukų 
dabtneldžių dievaičiams, tas

kad krikščionys gyventų ne
liečiami kankinimų ir žudynių. ‘ ' davo savo bendramanių ir bi

i mirtim baudžiamas. Tokie ro-« . .. , .
lareiia nebuvo krikščionė x ± . ciulių valstybinėje tarnyboje,I.iuija nemno KiiKSKiom, Inenų statymai anais laikais, ' •

Igi ji geiliė krikščioniškų anot pačirj romėnų protavimo,
kslų ir gėrėjosi nepaprasta buvo teisingumo išdavimas

kad išsižadėtų pagonizmo ir 
-priimtų jo tikėjimų, kuriuo 
galėtų danguje pelnyti amži-k

mų kalba skambėjo tokiais sa- na^a ^aini^‘
Kai Dievo Apvaizda davė kiniais: “Kas įtartas krikščic-1 daugelis senatorių buvo su- 

progos krikščionims laisviau r.iu, nedės dievaičiams aukos, Jaudinti ir sužav&ti ^rojo bi- 
atsikvėpti Marcijos dėka ir. tas bus mirtim nubaustas; kas ‘'iuIio kilningumo, betgi page
li adangi nebnv
tai jie įiipe:

krikščionių ištikimybe ir klu- 
** snumu valdžiai ir valstybei.

bausti krikščionis. Tų įstaty-

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAOBABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.09 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome alTidavitus reikale Insurance ir tisus 
Notary Public reikalus.

rašinys buvo pafoaig- 
praus pasiryžimo. O mažiau tas, jo šuo kažkaip įsmuko į 
gabus parodo daugiau darbš- kambarį, kur buvo raštui, ir 
tunto, kantrybės ir stiprios va apvertė degančių žvakę. Žva 
lios. Mat, gabumai yra geras kė uždegė popieras ir Niuto- 
daiktas, bet gyvenime vienų no ilgų metų darbas sudegė, 
gabumų per maža. Dar reikia Niutonas įėjo į kambarį kai 
ir, kitų svarbių ypatybių: darb tik tuo laiku, kai rašinys bai- 
štunio, kantrybės, pasitikėji- gg liepsnoti. Kitas žmogui 

Niutono vietoj būtų šunį už
mušęs, bet Niutonas tik pa 
kraipė galvų ir tarė:

— Šunie, šunie! Kų tu man 
padarei!

Ir Užgesinęs ugnį, sėdo prie 
stalo ir pradėjo darbų iš na li

Chicago, III.
2314 \V. 23 rd Place 

Tdef. Roosevelt 2515

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

mo savim.

Didžiausias Azijos karvedys 
totorių clianas, arba valdo
vas, Timuras, kitaip dar va
dinamas Tamerlanu, siekda- 

daug nepa- 
jis buvo ko-

vLuirijus uenit n. tas hus mirtim nubaustas; kas ........ .. „ . dinamas įamerian
įvo persekiojami, tuo nusikals, jeigu įtaria kita, m’ baimė ir šeimos meilė, ne-,mas Rosto, turėjo 
istingiau trūsėsi išpažįstantį krikščionybę, te-.'noras Prarast’ anks? tarn-vk4! sisekimų. Kartų ji

Kristaus Karalystės plėtiniui j būnie taip pat nubaustas mir- '“lybėje, prisirišimas prie yoj nugalėtas ir tik pabėgda- -i0 
+jm” žemiškųjų gėrybių juose buvo1

Dėl to teisėjas Perennis j..stipresnis, negu troškimas pri-
tapdavo ištikimais krikščioni-/sakė įtarėjų Severų vietoje.in,tl krikščioniškųjį tikėjimų 
mis, garbindami tikrųjį Dievų. Inubausti mirtim, tuo pat Apo-A11 taptl knka<>lomails- Ir dėl 
Už tuos visus pasiaukojimus Jonijui statytis į teismų. Tei-.to pe ^virtino mirties baus-

gauti daugiau ištikimųjų, at 
verčiant stabmeldžius, kurie

Jie jautėsi, kad pelnydavo di
delių nuopelnų ir Dievas lai
mindavo garbingus jų žygiu.-

sėjas, atsižvelgdamas į sena-, 
toriaus Apolonijaus aukšta

jie patvirtino 
mę, kokių teisėjas Perennis 

<buvo skyręs kilniam senato
riui ir ištikimam krikščioniui.. . v .valstybinę tarnybų ir asmenį-*

Naujų atvertimų skaičiuje bu-'nį garbingumų, ryžosi jį per-.^P?'011^.11^ ^P°^onUus su di- 
vo vienas Ižeinčiūgas. Tai se-'šnekėti ir įkalbėti kad išsiža-'debu .^au8®mu Plėnie galu- 

dėt, krikščionybės ir tuo hū-' ,in> sPrendim» ir P»“ nū5-i° » 
du apsaugot, savo gyvybę. kur K“W'ti saT0

natorius Apolonijus.
Apolonijus, labai turtingas,

turėjo didelės įtakos dėl aukš-^Senatorius Apolonijus širdin- ft'yvybę. Ir čia Apolonijus dar 
tos vietos valdžioje, nes buvoj ga i padėkojo teisėjui uiž jo Pakartojo, kad yra Priėmęs

• . * n J i 1 J zvrvi n i O' rl r/i n n nuriTVi a -» ci-»-v7nsenatorius; taip pat jo asme 
nybė turėjo didesnės reikšmės,

neišdildomais džiaugsmo įspū-rūpestingumų apsaugoti jam ....................... v , . , v
gyvybę, tačiau pereiškė, kad'?1“’ m,rs? kaip° kriks? 

nes jis pats buvo didžiai mo-iyra pasirengęs pirma mirti, *'1(>nis' Ir karštai ir balsiai 
kytas ir kilnus jo būdas buvo pegu išsižadėti Jėzaus Kris- Inels^amas i ^ev^’ kad at' 
visų gerbiamas. Vienų karta taus Išgelbėtojo. 'verstų pagoniškųjų Romų, A-
krikščionys jam padavė Šv. ' Tada teisėjas Perennis pa-;polonijus nu,enkA savo 
Raštų skaityti. Iš pradžių jis reiškė, kad lieps Apolonijų.P° budelio kardu ir Kūrgjui 
skaitė Šv. Raštų tik dėl žin-Įstatyti prieš senatų, nes pats atldav° skaisči^ savo siel* ba' 
geidumo. Tačiau, kai jis pa-1 Apolonijus buvo to senato na-.landai° 18 dien^'
matė dieviškuosius mokymus'rys ir prieš jį turės viešai pa- 
ir kilniausius gyvenimo pavv- sisakvti, kurių tikybų išpažis- ' 
zdžius, kurių pilna buvo Šv. .ta. O Apolonijus, apimtas di- 
Rašte, Apolonijui atrodė, jog delio džiaugsmo, atsakė:

mas išgelbėjo sau gyvybę. Nesenai miręs žymiausias A ' 
Priešininkų vejamas, jis pasi- mergos išradėjas Edisonas ' 
slėpė kalnuose urve. Jis buvo taip pat buvo nepaprastai dar-i 
labai pavargęs, nusiminęs ir 1)štus ir kantrus. Kasdien jis 
manė, kad jau nesu reikalo dirbdavo nemažiau kaip 12 va 
toliau kovoti, kad jam vis tiek lan?; Ieškodamas tinkamos 
nepavyks savo tikslo pasiekti, medžiagos išrastai elektros 
Taip galvodamas, jis pamatė' lemputei angliij siūleliams ga- 
urvo asloj akmenį, ant kurio minti, jis išmėgino daugiau 
stengėsi užlipti su našta skruz ka'P bOOO įvairių augahj i> 
dėlė. Timuras susidomėjo skr-,vis9 pasaulio kraštų, kol ra- 
uzdėlės darbu ir žiūrėjo, kas do tinkamų augalų. Bet vė- 

bus. 63 kartus skruzdėlė lipo
ant stataus akmenio, bet kiek
vienų sykį nusirisdavo žemyn.
Tik 64-tų kartų jai pavyko pa 
siekti akmęnio viršūnę. Tai' 
matydamas, Timuras sušuko:'

!
— Koks gražus man pavyz-! 

dys! Skruzdėlė tų sumanymų 
pakartojo 63 kartus, kol jai; 
pavyko, o aš jau nusiminiau

tai visa eina iš paties Dievo. 
Dėl to jis stengėsi visus pa-

Širdingai dėkoju už tų 
garbę. Aš gi ne tik prieš patį

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲmokymus suprasti taip, kaip senatų, bet ir prieš visų pa-

patvs krikščionys tiki ir kaip!šaulį išpažinsiu, kad aš tikiu j GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina.......................... .................................................  10c.j Jėzij Kristų, vienintelį Die-taiko gyvenimam

Tuo tikslu Apolonijus daž-Įvo Sūnų, mano Išgelbėtojų. 'NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
eidavo klausyti pamokslų, I Ir, nieko nelaukdamas, Apo-: kaina.......... ‘................................................................... 75c.

lonijus parašė savo tikėjimo' KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks-
išpažinimų ir apsigynimų, apie ' mų drama, kaina ............................... *....................... 25c.
kų Šv. Euzebijus ir Šv. Jero- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

piežių Fleuterijų ir įėjo į glau- jnimas, matę tų jo raštų, ap Pranas Jakštas, kaina.................... -............................ 50c;
džius dvasiškius santykius, .rašė kilniojo nustelbimo įspū- GIESMYNAS, paruošė kum J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla- 
Kadangi pats Apolonijus tu-Gižiais. Tame savo rašte iš vie- pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaino .. $2.00 
įėjo gražių norų ir pasi ryži - fnos pusės Apolonijus nurodo TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
vų pažinti tiesų buvo atviras, jpagonų religijos nepastovumų Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
išmintingas ir turėjo kilnių jr visas nedorybes, o iš kitos 246 puslapių kaina ................................................... $1.75
širdį, tai ir Dievo malonė jį pusės gina krikščioniškojo ti-(TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
apšvietė ir jis su dideliu iš-įkėjimo dieviškąsias tiesas ir' Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 
ganymo lūkesčiu priėmė šv.; išganingas Dievo malones. Ir ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy-

įuriuos garsindavo krikščio- 
iių kunigai. Ir netrukus Apo

lonijus pažino tuometinį Po-

Krikštų, kaip naujai gimęs Jų savo raštų tuojau perskaito 
Jėzuje Kristuje. (susirinkusiam senatui, ugnin-

Tt netrukus Apolonijus tn-^gai įrodydamas gilius savo į- 
po šventu krikščioniškosios sitikinimus į tikrąjį ir vienin- 
Dievo ir artimo meilės pavyz- tėlį krikščionių tikėjįmų. To

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.
dzin kitiems sekti. Ir persiėAskaitymo metu senato rflmuo- ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. šeške 
męs gvvuoju dėkingumu Die- se viešpatavo stebinti tyluma' vičius. kaina............... ..................... 20c.I' # I ’ ................••••••••
viii už tikrosios tiesos paži- ir žavinti ramybė. Kada Apo- DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
nimų ir malonių gavimų, Apo-Jonijūs pabaigė skaityti savo 5,009 ALKANŲ VYRU, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.i
lonijus stengėsi ir rūpinosi raštų iš senatorių nė vienas kaina ................................;............................................ 15c.
savo bičiulius patraukti į kri- ^neišsigalėjo ir nedrįso priešin- SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma-
kščionių tikėjimų ir daug ,ių tis Apolonijaus žodžiams ir jų 
atvertė savo įtaka, šventu pa- teisingumui, 
vyzdžiu ir kilniąja širdimi. I Teisėjas Perennis, nnjaus- 

Betgi nelabasis neapkentė damas galingųjų Apolonijaus 
rūpestingojo Dievo tai no ir, rašto įtakų ir bijodamas pa
norėdamas jį pelnyti sau, ap- kenkti pagonisnnui, ryžosi 2334 So. O&kley Avenue

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

$2.00

“Draugas”
* Chicago, Illinois,

Pagražinta išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PASALINS JU NUOVARGI, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

IR STEBĖTINAI PADERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829

“DRAUGO " EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
VANDENS KELIAIS Į KLAIPĖDĄ

■t

Didysis Scandinavian—American Unijos 
Laivas FREDERIK VIII

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų —
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN UNI
JOS didžiuoju laivu
Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap 
lankyti Lietuvų šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

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

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

užsisakyk

f
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I DRAUGAS

PRIEŠ 74 METUS mis aplinkybėmis — jo pagrin 
•________ |<las yra gilesnis gemalo suža-

“New York Evening Jur-1 lojį"'“-” Tai trud# dauSelis 
imi” peretnp&usdino straipsnį 1‘uoMiškų bandymų su gyvu
lį “llarpers Uikli“ 1857 in. liais- gemalu, alko-
sausio 10 d., iš kurio matyt, I tlolis ‘“H8 talP P“1 neabeJ°- 
kad prieš 74 motus gyventojai'J““'“1 l‘ak«s- Sunku
skundėsi sunkiais laikais ne
mažiau kaip šiandien. Šitame 
straipsnyje tarp kitko rašo
ma:

“Mūsų gyvenamasis momen 
tas — neturtingiausias pen- 
jodas vi^oj istorijoj. Ilgų me
tų bėgy’j e, kiek atmena mūsų 
skaitytojai, nebuvo tokių sun
kių ir neišbrendamų rūpesčių, 
niekumet ateitis nesirodė to
kia ūkanota ir beviltiška, kaip 
šiandien. Mūsų šalyje — ben
dra prekybos katastrofa ir pa
nika ir tūkstančiai mūsų ne
turtingiausių tautiečių laukia 
žiemos be darbo ir be vilties 
kada nors gauti. Prancūzijos 
politinis katilas verda ir šny
pščia. Rusija, kaip visumet, į

esu nustatyti, kiek alkoholis 
prisideda prie psichinio išsi
gimimo, tačiau nesu galima a- 
bejoti, kad jam tenkanti dide
lė tos kaltės dalis. Tačiau kie
kvienų girtuoklį laikyti išsi

būtų neleistais api-

naktis bus amžina. Tas pat at
sitiksiu ir su kitais dangaus 
kūnais, vadinas, būsiu amžina 
žiema ar vasara.

Užges saulė. Saulės šviesa 
ir karštis laikas nuo laiko ma
žėja. Tad kada nors turės a- 
teiti laikas, kad ji sustings, 
taip kaip dabar yra sustingu
si mūsų žemė ir daugiau nebe
šildys. Tada žemėj bus amžina 
273 1. C šalčio žiema. Tokio 
šalčio negali išturėti joks gy
vūnas.

krienam gyvūnui gyventi rei- • viena iš nuostabiausių. Ta Ii- žmonės, bet ir beveik visi Įau
ga tiek išsiplatinusi, kad kai,kiniai gyvūnai, neišskiriantkalingas oras ypač deguonis. 

Sako, kad oro žemėje daros 
kas kart mažiau. Gali kada

kuriose vietose gali būti skai
toma visuotina ir labai žudan-

Trečiadienis, kovo 2 d.. 19.T?

miene. Šis skystimas, kuris y- 
ra gražios gintarinės spalvos, 
rauginamas dvidešimt dienų, 
paskum perleidžiamas per vil
nonį audeklų, kuris atstoja fil-

paukščių, ieško ir godžiai ryje 
molingų žemę. Daug jų susi
renka molinėse vietose, kuriosnors ateiti laikas, kad jo be- (čia liga. Nuo jos lygiai kenčia 

liks tiek maža, kad visi gyvū- visų spalvų ir būklių žmonės;
o ypač vaikai ir paaugliai pa
sidaro aukomis tos ligos nuo 
kurios nebėra išgelbėjimo; nei 
bičiuliški prikalbėjimai, nei di
delės bausmės baimė, nei gų- 
sdinų pavyzdžiai, nei tikros 
mirties numatymas negali su
stabdyti nelaimingo palinki
mo. Žemės valgytojų galima 
be klaidos pažinti iš jo išvaiz
dos: veido spalva išblyškusi, 
vaškinė, bekraujė; veidas pa
purtęs; kūnas liesėja, raume
nys silpnėja, pilvas punta,, žvi
lgsnis darosi nejudomas atsi
randa dusulys; ligonis pasi
daro būgščiu, neatviru ir ne
mėgstančiu žmonių. Žemės va
lgytojai rodo ypatingų, liguis
tų pamėgimų riebios, raudo
nos arba geltonos molinės že
mės, sumaišytos su pūvančio
mis liekanomis augalų ir pa
našios medžiagos. Kad dau- 
kelis laukinių genčių, kaip pa- 
vy’zdžiui W§Taki prie Orino- 
ko (Amerikoj), kenčia nuo ge- 
ofagijos (žemės valgymo), se
nai žinoma; bet kad žemės 
valgymas išsiplatinęs kitose 
šiltose šalyse ir kai kurių ci
vilizuotų tautybių tarpe, da
linai europeiškos kilmės, iki

nai turės uždusti.
Žemės oras gali užsidegti. 

Kai kurios kometos (žvaigž
dės su uodegomis) yra baltai 
įkaitusios dujos. Jos slinkda- 
mos pro žemę gali užkliudyti 
jos orų, jį uždegti. Dėl to įvy-

greitai pasidaro žinomos me-’trų, ir tokiu būdu gaunamas
džiotojams, kaip geros vietos 
medžioklei. Dargi krokodilo 
skilvyje randa didelius molin
gus žemės kiekius. A.

VYNO MEDIS

puikaus kvai>o, spalvos ir sko
nio vynas, nebijųs jokios kon
kurencijos.

Vietiniai gyventojai seniai 
j žino tų paslaptį ir be didelio 
'vargo pasigamina puikaus gė
rimo.

ktxj baisus sprogimas, nuo ku-
Spiuduliai užmuš. Saulė blė- rio žūtų visa gyvybė.

sdama kaskart leidžia daugiau , i. »•. Žemės gyvybę gal/i sunaiknn-
vadin. ultravioletinių sprndu- . ,, _ , , ,,,* h marai. Manoma, kad dlabar
lių. Tie spinduliai labai stip- r . , . . .._ . , , * K r yra daugiur baisesnių ligų ne-

bendnmmas. Esąs dalyko ne- riai veikia į gyvybę. Kada s6n0vįj atoiti kada
žinojimas norėti kitus lss.gr nors W intensyvumas būsięs nu0 ,igų
niusius palikuonis įsneštj is toks didelis, kad galįs pražū- gyyy^ žemėje

— dyd j

Žhnė suduš. pasaulyje yia Karas dujinis nai-
nesuskaitoma daugybė dan- kina ne tikui žmone8> bet ir

_ gaus kūnų. Kada nors gali at- gvy^img įr kitokius gyvius. •
galų naudojimas ėda musų j sitikti kad mūsų žemė susi-j v . ,

1 ’ * ' Yra ir daugiau visokių teo
rijų apie pasaulio pabaigų. Ta 

suduš. į skeveldras. Tada tu- kada ]i((
retų joje žūti ir visa kas gy.l apie kurię kaIba a_
va' ' įvyks, vra Visagalinčio Tvėrė-

Žemė sudegs. Daug pašau-’’. v ., . . . po valioj,lyje yra saulių karštesnių ir

girtuoklių ir užginčyti alkoho
lio žalingų įtakų. Tai aiškiai 
įrodų bandymai su gyvuliaist 
“Šimtmečius per didelis svai-

tautų. Nesuklysime pasakę, I <ju,rs su kitu dangaus kūnu ii
kad už didėlį daliartinių kar 
tų liguistumų atsakingi yra 
mūsų sentėviai.” Savaime esu 
suprantama, toliau pabrėžia

. Fetšcheris, gemalui žalingos 
užgulė lyg juodas ir tylus de- nc
besvs Europos horizontų. Tuo
laiku visos Anglijos jėgos nu-.. , ., . . , . . ." , • ,r lr kitokį nuodai. Apie alkoholikreiptos išbandymo kovai. Mes

didesnių negu mūsiškė. Gali 
žalingi, kartais net labiau, esą pasitaikyti, kad mūsų žemė'

K. \K. Raičinskis.

Neseniai grįžo du belgų ty 
rinėtojai, kurie pasakoja ato 
grųžose radę vyno medį. ,

Tas augalas yra akacijų gi
minės, iš kurio kamieno teka 
skystimas. Surauginus tų sky-' 
stirnų, gaunamas puikios rū-I 
sies vynas ir pakenčiamo ai-1 
koliolinio stiprumo: iki 16 lai- ; 
psnių. j

Tas skystimas teka iš me
džio tiktai prieš jo pražydi - 
mų. Jis gaunamas kaip sula, 
padarant įpiovimų medžio ka-

Graudūs Verksmai,
S T ĄJC MQ Su

Sti j atvaizdais,
.IR . .

Kai kurios Gavėnios^ 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums’
KAINA 10c .

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimenį
PAIN-EXP1

**«

pergyvename svarbų momen
tų ir niekas tenelieka abejin
gas dienos aktualiausių užda
vinių sprendime.

Niekas negali numatyti mū
sų blogos ekonominės padėties 
pabaigos.

Mieli draugai! Tegu mūsų 
veiklumas įrodo, kad kreipi
masis net į tuos tuščiom pini
ginėm rado atgarsį jų širdyje. 
Pavojaus minutėj mums nie
ko daugiau neliko, kaip tik nu
kreipimas visų jausmų į žmo
niškumų, kuriuo mes ir pasi
tikime.”

“New York Evening dur
nai” rašo, jeigu skaitytojas 
nežinotų, kad šito straipsnio 
liūdnos eilutės buvo atspaus-

jain tekę krflbėti dėl to, kad 
tai esu labiausiai paplitęs nuo
das.

Dr. J. Mosley (Amerikoj) 
darė bandymų su kviečių grū
dais. Vienodoje žemėje pasėjo 
2‘X) kviečių grūdų. Vienas šim
tas buvo paimti tiesiog iš a- 
ruodo, kitas šimtas buvo 3 die
nas mirkytas 40 laips. spirite 
Pirmieji diegai nemirkytųjų 
pasirodė dviem dienom anks 
čiau negu mirkytųjų. Nemii 
kytnjų sudygo 87 grūdai, mir
kytųjų tik 64. Beaugdami ne
mirkytųjų žuvo dėl įvairių ap 
linkybių 9 daigai, iš mirkytųjų 
27. Be to, nemirkvtieji atrodė 
našesni ir klimatinėms suly
gtoms atsparesni.

Sunku tad tikėti, kad alko-
dintos lygiai prieš 74 metus, h((Hs ncturi pajik„oniras įta. 
jis tikriausiai tai palaikytų, kog

įžanginiu straipsniu šių dienų 
bet kurio pasitaikiusio laikra
ščio. KAIP GALI PAŠAU 

LIS ŽŪTI
GEMALAS IR 

NUODAI

Prof. dr. med. P. Eetscher 
savo veikale “Grundruege das 
Erblichkeitslehre” tarp ki.tko 
sako:

NUOSTABIAUSIA
LIGA

gali patekti į tokios saulės si
stemų arba net į pačių saulę 
ir nuo karščio sutirpti.

Žemė gedi auti apnuodyta, i ligų, nuo kurių kenčia 
Erdvėje yra daugybė visokių1 šiltųjų šalių gyventojai geo- 
nuodingų ir nenuodingų dujų Magija arba pamėgimas valgy- 
Jeigu žemė kada nors patektų žemę, gali būti pavadinta 
į tokių dujų kamuolį, viskas 
joje apsinuodytų ir žūtų.

Žemė gali pritrūkti oro. Kie-

t

DOUBLE
ACTING

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

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

Apie pasaulio galų daUg y- 
ra visokių, daugiau ar mažiau 
pamatuotų, spėliojimų.

Pa&vnlis sustos. Moksliškai 
yra įrodyta, kad kasmet žemė 
ir visi dangaus kūnai dėl įvai
rių priežasčių nustoja judėji-

“Nuodai gemalui gali tu,-ė- m0 Jeign 5iandie žemė< diena 
ti,neigiamos įtakos, nors šmo-1 tnrf 24 Talandaaj tai 100(. 
gaus sveikata, dar atrodo „e- lfloe mctų turėg ;1() vaiandįj 
kenklę. Nuodų veikimas gal, jvadina8> suksis apte
iššaukti žymius paveldimus p„,v0 ajį daug lėčiau. Tokiu bū- 
sikeitimus (idiokinesis)... Pi- 4uj(afja nors galįs ateit laikas,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Vtarn., Ketv., Ir Subatos 
6 Iki 9 vai.

4145 Archer AVe. Tel. Lafayette 73S7 

Naimų Tel. Hyde P&rlt 3391

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SAUDE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 4331 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 ral. vak 
9941 8o. Halsted St TeL Vlctory 91(1

Valandos — 7 Iki 9 vakare
Utarn.. Ketv. Ir Bubėtos vakaro

Nauja Laida. Daug per- 
siol retai buvo minėta; o tuc kantiems duodame nuolaidą 
tarpu, tose šalyse ne tiktai. ve., tarnautojas Ch. Gordon, 

54 m. amž.

rmoj eilėj tenka paminėti ža
lingų alkoholio įtakų. Didelis 
girtuoklių vaikų mirtingumas 
nėra išaiškinamas vien išorinė-

NAU.TAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MO8T1S, 

kurios pesaulis per Šimtus metų lau- 
k£ lau yra gatava. Dcksnlo Galinga 
Mostls yra sudaryta 1S 18-kos sklrtin 
<ų elementų, 14 viisų kra4tų svieto 
(irių visokių medžių aliejų. Deks- 
Dio Galinga Mostls kaipo sauks spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Ranki), Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų. Kojų tirpimų ir ar- 
Malusi kraujų, nikatelėjlmų ir 4laip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
Žmonių yra pagije, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostls yra tleli 
verta aukso, kiek Ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo Gvnrantuotam: Jeigu 
nebūtų taip kaip rsftom, pinigus gra
žinant Parsiduoda visur. Klauskite 
faip: DEKEN’8 NEW DISCOVBRT 
OJNTMENT. Kaina 7B centai.
DKKEN’S OINTMKNT OC. 

HAKTVOMD, C0WX.

kad žemė sustos ir diena ar

CHAS. A. PEPPER j
LIETUVIS ADVOKATAS Į

155 N. Clark St, Room 909
Telephone/ FRANKLIN 6743

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VTCTORT 2313

Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen
tūrų bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta 
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta incorae taksai 
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.

Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko 
Sekančiomis Dienomis:

Kovo—Mareli 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

“DRAUGAS“ PUB. CO., 

2334 So. Oakley A ve 

Chicago, III.

LISTERINE
rtlltrii
SORBTHROAT

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymlrkoj! Tas 
lengvina (erkių lr šalin* so
pėjimų. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirt* 102 
žmonių per 2 H žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo ou 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau tr U lengviau, 
negu tie, kurie negargaltavo. 
Lambert Pbarmacal Ce. St. 
LouIh, Mo.

Kėdutės COWS

66%
SILLVS UffCLJE

f SA-V. vott VOMt O Pvrę.
CJKM'T M.V5EA5

VOVjRfc OOIUC. 
y, \AMvwciuj?

vAOUJtA 
''(ou VU CATCH

JUST 
,T %O'
ust uuaefc.' 
■Aik f\ki' TWE

UtCfc CO (M 
N* -yvfcy

-J

>P0WI>ER
Tėmyk keiki} gražu
mų lr jų šviežumo

išlaikymų.

F 40YEARS į
’ 25 ounces for '

lULiONS or POUNOS IJSED 
BY OUR GOVERNMENT

Buy gloves with whot 
it savęs

Neveik mokėti 50e. už 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pkste gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vel
ki*. Jų vartotadam&s per 
metus sutaupai $8.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE 

25*
SIU ITCHIIG END!
ivfcMS SMilUn* Zmsra te agerff

Right from the first touch, antiaeptic. 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes. 
and many other skin afflictiona. Try 
it also lor itehing, peeling toek. 
Bathen and other outdoor folka 
thank cooling Žemo lor relief from 
•unburh. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplee and dandrufl f adė when sale, 
antiseptic Žemo ia applied. It in- 
atantly eaaes raaor-shiart. Alvvays 

b Žemo nearhy vvherever yeu go. 
J5c, 80c, Sl.Oė.

have Žemo neari 
Aay drag^at. 3,

CtTSO W,T 
THEV CAMTT 

GfcT OUT
Agaam!

-teai
♦
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, UI. _ nebūtų geraširdžių rėmėjų, sė

site prie vargšų šeimynos pa
gelbėjimo.

X Labdarių 3 kuopa smar
kiai syjudo darbuotis. Vasa
rio 21 d. įvykusiam susirinki-

DR. A. E. BISKUP \ DAKTARAI:

sutės Kazimierietės negalėtų 
iš savęs vienuolyno ir koplv- me nutarė surengti didžiulius

X Šv. Kazimiero Akad. rė
mėjų 9 skyrius rengia puikių 
vakarienę su gražia programa
kovo 6 d. Šv. Antano parap. j t(augįau asmenų įstokite į rė- jau pradėjo darbų. Taip pat 
salėj. Pradžia 7 vai. vak. Ll-Įmėji| eiles? o ypač per šį mė-| nutarta surengti kita prašma- 
tietas tik 50c. mesi vedamai) vaju, kad cice-‘tni programa ir ‘Barti dance’

čios išlaikyti. Tad ir yra rei- j kauliukų lošimus. Kovo 31 d. 
kalinga joms parama. Stokit I šv. Antano parapijos salėj. Iš

rinkta veikli komisija, kurivisi iš vieno ir kiek galint

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 6243 WEST 22nd STREET 

Tel. Berwyn 1189—1201 
lies. 290 Southcote, Riverside. III. 
Vulundos: 3—4:30 ir 7:30—9:00 v. v. 

Naktinis Tel. ltiverside 5301

CHICAGOJE

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

Tel. Grovehlll 0617 !

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Šaunios rengėjos nuoširdžiai 
kviečia visus ciceriečius ir a- 
pylinkės lietuvius dalyvauti 
toje vakarienėje dėl to, kad 
kovo mėnesio 1 dienų prasi
dėjo Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų vajus, kurio metu 
norima sudaryti kiek galint 
didesnį fondų sesučių Kazi- 
iieriečių vienuolyno išlaiky-
įui. Juk sesutės darbuojasi 

mūsų, lietuvių tautos naudai.
X Pirmadienį, kovo 7 dienų 

7:30 vai. vakare įvyks Šv. Ka
zimiero Akad. rėmėjų 9 sky
riaus susirinkimas par. moky
kloj. Kviečia visus gausiai at-

riečiai pasirodytų pirmoje vie
toje savo aukomis.

Valst. Liet.

engti
tni programa ir 
šeštadienį, balandžio 9 d. Šv. 
Antano parapijos salėj. 

Programoj dalyvaus W'est-

Didelės kompanijos atstovas. Ofiso 4050

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue

Res. 9865

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

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

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

X Vakarinių v aist. mei. vjjigs farmeriai. Tikietai jau 
Kat. konferencijos paveikslai partĮU0<įailli: įg, kalno perkant 
galima gauti pas fotografų 25c., prie durių bus po 35c. 
Adolfų Bartušį (1435 So. 49th patartina kiekvienam įsigyti 
Ct., Cicero, III.). Jis labai gi a- tikietus į§ kalno.
žiai konferencijos paveikslų 
“nutraukė”. Už tad gražus 
būtų atminimas kiekvienam 
veikėjui įsigyti.

WEST PULLMAN, U,

Ponas A. S. Valūnas, kaip 
daugelis žino dirba Universal 
State banke, 3252 So. Halsted 
st. Jis yra vyras su dideliu 
patyrimu ir gerai nusimano 
apie biznio reikalus.

V t-
Be kitko p. Valūnas atsto

vauja Chas> G. Blake pamink
lų kompanijų, 1000 E. 67 st. 

1 P-nas Valūnas sako, kati da
bartiniu laiku, kuomet kainos 

! bendrai mažėjo, pigiau pasta-

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Street
Ofiso vai. nuo 10 Iki 12 vai. ryto

DENTISTAI
Phone Boulevard- 7042

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel, BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAiKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Tai.: 1-S ir 6:80-8:80 vai. 

Nedėlioj susitarus
▼ak. Vai.: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitaręs

Tol. Canal 0257 Res. Prospect 6659 ,Tel. Lafayette 6793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ

X Kovo 10 d. vienos betur
čio šeimynos naudai rengiami [susirinkimas 
kauliukų lošimai Šv. Antano: baryje, 
parapijos svetainėje. Tikietai

X Ketvirtadienio vakkarę, ųomį kapUOse įr paminklai, 
kovo 3 d., įvyks Liet. Vyčių 

mokyklos kam-

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė,
Arti 47 Street

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

C iki 8:30 vakare

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioję pagal sutartį

silankyti ne tik rėmėjos, bet' tik po 35c., o dovanų girdėti, 
ir visos, kurios dar nepriklau-! bus devynios galybės. Pradžia
so neatidėliodamos turėtų pri
klausyti ar kaip atskiri asme
nys ar visa draugija, nes jei

8 vai. vakare. Rengėjos kvie
čia visus atsilankyti ir parem
ti jų sumanymų. Tuo prisidė-

R A B O R 1 A t

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. . GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laldouvėms 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 SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5937

X Katalikių Jaunų Mergai
čių kliubas kovo 15 d., ren
gia parapijos, naudai kauliu
kų žaidimo-vakarėlį parapijos 
salėj.

X Ponas V. Cicienas (732 
AV. 117tb St.), kaipo kontrak- 
torius, naujų zakristijų nemo
kamai ištinkavo (išpleistera- 
vo). Už tai parapija jam yra 
labai dėkinga.

X Parapijos mokyklos vy
resnioji seselė Vincenta buvo 
išvykusi į rytines valstybes 
Šv. Kazimiero Vienuolyno sky
riaus reikalais. Šiomis dieno
mis seselė Vincenta jau grįžo.

Rep.

PASVEIKO. Nesenai pp. iei. canal 6122 

Kalvaičių (5713 So. May st.) 
mažytė dukrytė buvo gana pa
vojingai susirgus. Bet laiku ’ 
atvykus d-rui Bradel’iui ir joj 
rūpestingos priežiūros bei vai-'
stų dėka, tuoj mergaitei nu
švito akutės ir pažengė dide 
liais žingsniais prie sveikatos

BKIG11TON PARK. Ne la
bai senai p. Elžbieta Bistrie- 
nė (4535 So. liockvell st.) dėl Į 
ligos įsigalėjimo turėjo atsi-'

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 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS -

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-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 070G
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

gulti ligoninėje ir išlaikyti di- įi-eie. 
dėlę operacijų, kuri sėkmingai J 
padaryta. Grįžusi namo po
niutė visai ne ta: linksmutė, 
sveikutė ir labai energinga.

Cicero 126 • X-R*y

UK. GUSSEN

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyS^ dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.

LIETU VIS 
kasmen

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:
DENTISTAS 

nuo 10 v. ryto iki

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7 868 

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

472 9 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451. arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

PADĖKOS

Alau kelias savaites labai 
.skaudėjo vienų krūminį dantį.k

IEŠKOMI* Kentėjau. Pradėjo skaudėt ir
, ,T... žandakaulis, kuris galėjo su-5 Viikavis- . . ’ ,' ir būtų reikėję neleng-

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Yal.: 11 ryto iki 1 po pietų 

9 iki 4 ir 8 Iki 8 v. ▼.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir naktį 

Virginia eOSO

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TcL Roosevelt 7532

Savickas, Pijus, iš
kio m., nuo 1912 iki 1916 m. ,

11 n. r „vos operacijos. Nuo to pavo-gyvenęs 1004 ar 1104 Jetter-’ . < „ " , „ >•-
t<, ta -a v i • i jaus išgelbėjo dr. P. Atkociu-son St., Petroit, Mieli, ir ka-. o j

. -i , • du- lias (1446 So. 49tli St., Cicero metu išvykęs neva į Prn-\ ' ’ . .
ladelphia, Pa. ‘ ,ro>-. Jau savalt« lalko vlsal
_________ ______________  gerai jaučiuos. Esu labai pa-

Dr. C.K. Kliauga
i DENTISTAS
, Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatomis
'2420 \V. Marųuette IRI. arti Hcstern 
1 Avė. Pilone HvniiocR 7»28 
Panedčliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis

1821 So. Halsted Street

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S.

ir 7-9 vakare:Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
tu Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Grovebill 1506

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va2. 9-11 ryto 2-4 ir 7-0 vak.
8eraeomis po pietų ir Nedėldienials 

tik susitarus
2422 W. MAKQUETTE ROAD

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Iii.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paul)va Sta.

Tel. Boulevard 5263-8418
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manės, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Žemės ūkio rūmai pradėjo lenkinta ir dėkinga d-rui P. 
supirkinėti ž. ū. eksponatus Atkočiūnui užtinkamų pagal- 
būsiuiam ž. ū. muziejui. Tiems ,^4-
eksponatams tvarkyti rūmų1: Zofija J lene
valdvba sustatė tam tikras
taisykles. Pirmoj eilėj renka- Tariu ačiū dr. J. J. Simonai-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

iOS
'į

AMBUEANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTjį 
Mea visuomet teikiame Širdingų, simpatingą ir ramų j 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ GRABO RIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

mi ž. ū. dirbimo įrankiai ir vi-j eini uol4 patarnavimų ir 
šoki ūkininkų padargai, kurių'u^ sėkmingų mano motinėlės 
sodžiuje pasiseka rasti labaiį išgydymų. Mano motina Mari- 
įdomių ir vertingų. ijona Skalandžiūnienė sirgo la-

įhni pavojingai, bet dabar vėl 
sveika. Daug prisidėjo dakta
ro sumanumas ir uolus pri-

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Ofiso Tel. 
Of. ir

Victory 8687 
Rez. Tel. Hemlock 9874

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

Antras ofisa8 ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

žiūrėjimas.
Sūnus Jom.s

ALICE SAUDARG
(Po tėvais Rimkaitė)

Mirė vasario 29 d., 1932 m., 
7:50 vai. vak. 28 metų amžiaus. 
Gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Vincentų, motinų -Barbo
rą, 3 brolius; Juozapų, Jonų ir 
Petrų: švoger) James Saudatg 
ir brolienę Gurinėliu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6733 So. 
Rockwell St.

laidotuvės jvyks petnyčioje, 
4 d. kovo, 1932 m. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta j Gimimo Pa
nelės Šv. par. bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamalčįų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, motina, bro
liai, švogeris, brolienė Ir gimi
nės.

Laidotu v ėmz patarnauja gra
borius Eudelkis, tel Yardų 1741

A. t A.
.IGNAS BIDGINAS

Mirė vasario 27, 1932, 1:45
vai. popiet. 67 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskr., Kalti
nėnų par., Umplninkų kaimo. 
Amerikoje išgyveno apie 42 m.

Paliko dideliame nuliudime 
draugus Ir pažfstafcnua, o Lietu
voje brolį Juozapų.

Kurias pašarvotas graboriaiis 
Ežerskio koplyčioje, 4603 So. 
Marshfleld Avė. Laidotuvės Į- 
vyks ketverge, kovo 3 d. iš 
koplyčios 8 vai. bus nulydėtas 
į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčia, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. I’o pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kaz.!- 
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstąjį"18 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: draugai Ir pažįstami
Laidotuvėms patarnauja gra

borius Leonardas Ešerskia Tel. 
Boulevard 9277.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių apiemuno, nervuo to
mo. skaudamų aatų karšų. Nuimu 
catarac.ua. ALla.sau trumpų regy.-- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanc* mažiau
sias kiaidaa

upeciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki t va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ ĮTAIKĄ SU NALJb IŠRADIMU 

! Daugėlų ats.tikimų akys atitaisomos 
* be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 75Š9 
f

Tel. Yards 1830

DR. G. SEKNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory 6893 '
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
C tisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street

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

10-12

drTcharles segal
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE4 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar“

Rea Pbon* 
Englewood 6641 
Wentworth 9000

Office Pnone 
Wentworfh SOOt

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STRE1/J
Vai. 9-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D
4010 HO MICHIGAN IVENTP 

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

Nuo 0 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

suart švsntadUoio Ir ketvirtadieni

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 19—4; nuo

■•44'temis- nea 10 iki lt.

Remlock 6161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Wnst Marųuette Road 

VALANDOS;
V Iki 12 ryto. 7 iki « vak. 

Utarn. ir Ke<v. vak. pagal ratartį

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6J 56 South Kedzie 
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. ’izklrlant Ketv.

catarac.ua


i
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B R I n O I 9 kovo 2 d„ 1932

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

ATTENTION KNIGHTS 
OF LITHUANIA

Dear Members!
I tbink I skali make an an- 

nouncemeut, in tbe forui of a 
serino.ii. Ihnvever, it sliall not 
be long I promise you, my 
text skali be, “St. Casimir’s 
Dav.“

Preparations are being 
made for St. Casimir’s Dav, 
whiek vili take plaee Mareli 
6, 1932 at Onr Ladv of Vilna 
Cliureb. 2323 West 23rd Place. 
Holv Masą \vill be offered at

9.-IX) A, M. at which every 
merober of tke Knigkts of 
Lithuania is reųuested to l>e 
present. Classrooms are ap- 
pointed to each council. Tke 
conunittee in eharge of arran-j

Pirmininkė: “Dar šimto me
rgaičių, kada jos ateis ir at
sineš po vieniu rakandėlį kaip 
Jūs padarėte, tai jau nieko 
netrūks“.

KRISTAUS KANČIOS DRA
MA— “VAKARIENBUTIS“

gements ivishės eaek and every 
member to make kis appear- 
ance at 8:(X) A. M.

Breakt'ast will be served in 
tbe Parišk Hali after Services, 

į \Ye want tbe best of eoopera- 
tion from eacli Council.

Therefore let us make tbis 
event tbe greatest K. of L. 
“Bouųnet“ in bonor of St. 
Casimir.

“Bed.”

C H I C A G O J E
KO VESTSIDIEČIAI karionės fondas, .prie kūno 
NETl JRI PAMIRŠTI i gali prisidėti kiekvienas vy

ras. Visi tie vakarienės rėme-
jai bus sužymėti vakaro pro- 

sidiečiai lietuviai neturi pa-į ^ramo'b
miršti šių dalvku: ! Taiffi’ tlJ dvie« dal-vkli VPsf-

AVEST SIDE. — Visi vest-

1 kad verku sekmadienį, ko
vo 21 d. Aušros Vartų para
pijos choras statys scenoje 
labai gražų veikalų — trijų 
veiksmų draniių “Poncija.”

i sidieciai neturi pamiršti.
Pupa.

WEST SIDE

Statomas šv. Kazimiero Aka
demijos Auditorijoj. Pirmas 
vaidinimas sekmadienį, kovo 
13 d. Kartojama.? Verbų sek

madienį, kovo 20 dienų. 
Apie šitų veikalų, jį mačiū- 

siems, nėra ko aiškinti. Jo ne
mačiusiųjų laukia didelis, ne. 
paprastas įspūdis, didelis su
sijaudinimas, didelis dvasios 
pakilimas. Vos uždangai paki
lus, matysit Seserų Kazimie- 
riecių pieštų Golgotos kalnų 
su trimis krytžiais, aukštai iš- 
'keltais, kruvinai raudonų sau
lėleidį ir, vykstant vaidinimui 
dvasia persikelsite 2,000 metų 
atgal į Jeruzalį, kur įvyko 
Didžioji Pasaulio Tragedija...

Pats veikalo turinys yra 
šventas, be galo jaudinantis, 
giliai įspūdingas. Bet reikia 
didelės artistės režisorės, kuri 
mokėtų visų tų. gilų veikalo 
turinį perduot* publikai tam 
tikroj dvasioj per jaunučių ar
tisčių vaidinimų. Režisorė — 
garsioji Sesuo M. Skolastika. 
Muzikalę veikalo dalį rengia

terson, N. J.
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. 

Newark, N. J.
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., 

.vlontello, Mass. (moterims).
Nuo kovo 21 d. ligi 27 d., 

Montello, Mass. (vyrams).
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., 

Maspetk, L. I., N. Y.
Jei įvyktų kokios perinai 

nos, pranešime vėliau.

NAUJAS KERŠTAS vyduoliai išdaužė langus ir iš-!stolių iš Anglijos svaro kriti-
gadino lubas.

CICERO, III. — National' Tos krautuvės savininkai y-
Meat Market, 4928 W. 14 stJra Krūviai ir gerai biznį ve

da. Matyt atsirado nelemtų

išnaujo nukentėjo. Nesenai ta 

didelė krautuvė buvo padegta 
ir labai sugadinta. Savininkai 
jų gražiai atstatė ir vėl gerai 
biznį varė. Tai dabar naktį iš 
pirmadienio į antradienį pa

pą vyduolių.

LIETUVOS BANKAS PEL
NE VIRŠ MILIJONO LT.

X Kovo 3 d. vakare įvyk?
Poncija buvo Piloto duktė, labai svarbus Lietuvos Vyčių *Sesuo M- Bernarda, viena įžy 
Veikale atvaizduota momentas, 24 kuopos susirinkimas. p)US mi muzikos mokytoja.
' ada Jėzus buvo pas Pilotų visi dalykai galutinai sutvar- Drabužiai bus atitinkami 
teisiamas mirčiai. Vaidinime kvti dėl Šv. Kazimiero Die- Prae’ties laikams ir tipams,
dalyvauja 22 mergaitės. Tam nos paminėjimo kovo 6 d. Pra- specialiai pritaikinti. Taip,!
nepaprastam veikalui ruošia- soma visų narių dalyvauti šia- kaip tų veikalų suvaidina šv. i
ma specialė scena ir kostiu- nie svarbiame susirinkime. Kazimiero Akad. mokinės ir į
mai. Jžanga tik 50c. , x Sekmadienį, kovo 6 d., kaip jis .rengiamas, galima j

2 kad atvelyky, bal. 3 d. pa- 8:30 vai. ryto visi Vyčiai iš prilyginti tik prie Šventos Au- 
npijos salėj ruošiama vaka-' visos Chieagos ir apylinkių su- kštos Maldos, kylančios Į dan- 
ienė parapijos naudai. Vaka-sirinks mokykloj. 8:55 visi, Pl
iene bus ypatinga tuo, kad pasipuošę gėlėmis, eis į kaž- į Laikas tam veikalui irgi pri

Sausio 30 d. įvyko Liet. ba
nko metinis akcininkų susirin
kimas. Banko vald. Stašinskis 
pareiškė, kad Lietuva yra vie
na iš 6 valstybių kur tebėra 
aukso standardas. Dabar už
sienio valiuta netenka dažnai 
perdaugiausia pasitikėti, todėl 
ir pradėtas didinti aukso re
zervo fondas. Lietuvos banko 
aukso rezervas 1931 m. gruo
džio 31 d. siekė 50.14 milijonų 
litų ir sudarė 40 nuoš. apy
vartoj esančių banknotų. Kar
tu su užsienio valiuta mūsų 
lito padengimas sudaro 70 su 
puse nuoš. Iš viso Lietuvos 
bankas 1931 m. bėgyje turėjo 
10,956,000 lt. pajamų išlaidų 
turėta 9,814,000. Banko apy
varta per 1931 m. siekė apie 
0 su puse milijardų litų. Į pa
jamų pozicijų Įtraukta 800,000 
lt. suma nuo pereitų metų pel
no likučių, kad galima būtų ir 
š. m. akcininkams išmokėti 8 
nuoš. dividendo. Į išlaidų su
mas įeina 4 milijonai litų nuo-

mo.

Gryno pelno 1931 m. liko,
l, 141,000 litų. Susirinkimui- 
patvirtinus metinę banko apy
skaitų nusprendė metinį pelną 
išdalinti tokiu būdu: atsargos 
kapitalui 115,000. 10 nuoš. 960,- • 
000 lt. dividendui akcininkams. 
28,000 lt. valdybai, 7,341 lt. ta
rybai, o likusias perkelti 1932
m. pajamoms. Leista valdybai 
išleisti 1932 m. pusę milijono 
litų naujoms patalpoms banko 
skyriams provincijoj statyti.

P1*A TINKITE “DRAUDA’

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio I 

gelbėtojas, parašė J. E. vj 
kūpąs P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas“ 2334 South 
Oakley Avė., Cbicago, UI.

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

Z \

R, ANŪRELIHNi^ '
(Marųnptte Jewelry A Radio)
Plrkualejl pas mus už $R nr Gau

siau bus dykai nufotosrafuotl.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemlock R3R0

Z

’ų gamins, prie stalų patar
naus ir programų išpildys vie
ni vyrai. Komisija jau dar- 
! uojasi. Pp. Jusevičius ir Vai- 
' kauskas klebono įgalioti at
kinkyti AVest Side biznierius 

ėl aukų. Be to, įsteigtas Va-

44ŠALTINIS”

Šį gražų vardų nešioja se-j^’ Svetainėje bus gali-j 
iausias Lietuvoje katalikų sa- Bla P'gč’ti maldaknygių, ro-:

nyčių. Per Mišias visi eis prie taikintas — Kančios Sekma 
Šv. Komunijos. Po pamaldų dienis — Verbų. Sekmadienis, 
bažnyčioje bus 24 kuopos su- į Veikalas statomas ne pelnui 
ruošta visiems dalyviams pus- gauti, bet norint suteikti žmo- 
ryčiai parapijos svetainėj. įnėms daug moralinės naudos.

X Kovo 7 d. vakare 7:30 Išlaidoms padengti įžanga bus
Aušros Vartų bažnyčioje pra- tik 75c. Bilietai A. R. D. na-!
ridės misijos. Baigsis sekma- rių skleidžiami po visas kolo-
dienį kovo 13 dienų. Misijas nijas. X.
laikys kun. M. Urbonavičius. ______________

GERA PROGA
Paieškau rendauninko ar 

. ant pusės dirbti ant gero ū- 
kio, kuris randasi netoli nuo

ADV. J. P. WAITCHES j'Cbicagos. Yra geros triobos ir
T . . . į j. 4 . .gera žemė, arti kieto kelio,
Lietuvis kandidatas į municipalinio teismo į &pie 300 akerįų>

teisėjus ; Dėl informacijų kreiptis į

P-nas AVaitcbes kandidatuoja į teisėjus demokratų ti-j<t^rau^' ’ 2334 So. ^Oakley
kietu ir energingai darbuojasi savo kandidatūrai laimėti.'-Avė. Tel. Roosevelt 7/90.
Jo rėmėjų skaičius nuolat didėja. j-------------------------------------------- -

Jo kandidatūrų indorsavo Amerikos Lietuvių Advoka- ŠOKIŲ MOKYKLA
Į •_____ • Ui........ •____ • __ 1*4 • • _ • IT 1 • TV 1

PRANEŠIMAS

aitinis laikraštis.
“Šaltinis“ duoda daug įdo- 

lių skaitymų, kuriuose būna 
lodugniai išaiškinti mūsų gy
nimo klausimai. “Šaltinis“ 

aoda daug žinių ne tiktai iŠ 
ietuvos gyvenimo, bet ir iŠ
sų pasaulio kraštų.
Vietoje svetimos spaudos

’ adatinio garsinimo, prašoma 
‘ ti savosios spaudos garsini
ais.
“Šaltinio“ spauda visiems

•fieinama ir suprantama. “Ša 
'nis” labai pigus savaitraš- 

nes Lietuvoje metams 8
• ai, o Amerikoje tik 2 dol.
‘ šaltinis’’ tikrai yra tinkama

maloni dovanėlė visiems 
mdos mylėtojams. 
“Šlaitini“ atranda viso pa 
alio laiškai, šiuo trumpu ad- 
sn pažymėti:

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.
Savo skaitytojams užsisaka- 

i < “Šaltinį,“ “Draugas” vi- 
• >met tarpininkauja ir už du

• lerius užsako “Šaltinį” vi
lus metams.

žančių, kryžių, kryželių ir vi- Trečiadienį, kovo 2 d., 8 v. 
šokių pamaldumų keliančių vakare, Aušros Vartų parap. 
dalykėlių. mokykloj įvyks svarbi pus-

X Anų dienų klausiu L. V. kaita, kurių laikys gerb. kun 
24 kuopos pirmininkės: “Ką Pr. Vaitukaitis. Po paskaitos 
svečiams duosite pusryčiams bus svarbus K. Federacijos 
kovo '6 d.?“ “Nugi—sako—įChicagos Apskričio mėnesinis 
tas ne visai nuo manęs parei- -susirinkimas.
na. Šeimininkės dar turės su-į Turime daug svarbių ralvkų 
sirinkimų ir nubalsuos, kas aptarti, tad, visi apskrities ko- 
gardžiau”. Matyt, kad viskas donijų ir organizacijų atstovai 
iseis labai gerai. malonėkite dalyvauti.

X Anų dienų mergaitė irj Į paskaitų širdingai kvie- 
jaunikaitis susiginčijo: ar šo- čiame visus. Įžangos nei ko
kiai geras daiktas ar ne! Mer- lėktų nebus.

tų Sąjunga ir kitos sąjungos ir politiniai kliubai. Iš 48 de
mokratų kandidatų j teisėjus jo pavardė pasirodė pati pir
moji amerikonų laikraščiuose vasario 23 d.I

Jis yra baigęs De Paul universitetų ir Northwestern 
universitetų. 1919 ir 1920 metais jis buvo vienas iš Cbicago Į 
Title d5 Trust Co. advokatų ir praktikuoja teises visuose 
teismuose nuo 1919 m. Jo raštinė yra Bumham name, 160 
N. LaSalle St., kamb. 637; gyvena 2 E. 103rd PI. I

Moterų skyrius “J. P. Waitcbes for Judge Boosters 
Kliulias“ rengia kortų ir kauliukų lošimus ketvirtadieni,’ 
kovo 3 d. 8 vai. vak. Nativity svetainėje (69th ir Washtenaw 
Avė.). Dalyvaus lietuviai ir lietuvės iš visų miesto kolonijų. 
Tas pats kliubas rengia gražių “kampanijos atidarymo pro
gramų“ sekmadieni kovo 6 d., 2 vai. popiet Lietuvių Audi
torijoje, (3133 S. Halsted: St.), kur dalyvaus artistai-artis- 
tės ir kalbėtojai ir klausytojai iš visų miesto kolonijų. Pro
grama bus graži ir įžanga nemokama. Vertėtų visiems lietu
viams atsilankyti Į abu parengimus ir pasiklausyti kandSda-* 
to ir kitų kalbų ir pasidžiaugti gražia programa.

gaitė sako, kadangi gavėnioje Visų katalikiškų draugijų
nevalia katalikui šokti, tai šo- atstovai kviečiami atsilankyti
kiai turi būti blogas daiktas. 
Jaunikaitis aiškino klausimų

nes bus pranešimas iš Vak. 
Valst. konferencijos ir svars-

kitaip. Šokiai, sako atletikos tomą daug svarbių dalykų, 
atžvilgiu išlavina žmogaus kū- L. Kreksčiūnas,
nų, ir dėl to geras daik- rasti n.
tas. Abudu sutarė, kai atva
žiuos misijonierius, jo paklau
sti, kaip jis išaiškins šių pro
blemų.

X Nekalto Prasidėjimo me
rgaičių kliubo kambarėly pa 
klausė vienų pirmininkę: ‘Ko 
dar trūksta šiame kambary, 
kas galėtų jį dar labiau pa
grąžinti!’

TŽVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOS METU

Nuo vasario 29 d. ligi kovo 
6 d., Norwood, Mass.

Nuo vasario 29 d. ligi kovo 
13 d., Šv. Kazimiero parap.. 
Worcester, Mass.

i Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa-

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus į 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.

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

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

Tel. Yards 4554

TIK PER 4 
DIENAS 

IŠPARDAVIMAS
ELEKTRIKINES 
SKALBIAMOS 

MASINOS
Maytag Fred-

rick    $59.00
Thor................$59.00
Magnetic .... $39.00 
Naujas Midget Radio gauna 

Police calls už $ 13.50

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

Tel. Boulevard 8167—4705

Gražus Radio Programas 
WCFL, 970 kyl. Nedėlioję 
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. 
Ketvergais WHFC, 1420 k. 
7 vai. vakare.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAL.UEY 
PRODUCTS 

OlBells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

^ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

statau Jvdlriausius namu. prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
T.lofona. Hemlock 6614

T.lef. Hepubllo •»»«

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTO R1U8 
Statau namu. kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki dldilanalo 
Kalno. prletaMntaurfoa

2462 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Šapo. Tel.L 
H.aalock IMI

Namų Telef. 
Republlo S4II

JOHN YERKES
Plombine A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai Baran t uotas 

Kainos prieinamos
2422 WB8T <Mh STHBKT

•v

j




