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Tautų Sąjungoje nėra suderinto veikimo
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RUSIJOS BOLŠEVIKAI BIJO JAPONŲ 
PUOLIMO SIBIRE
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T. SĄJUNGOJE NĖRA BEN- JAPONAI VERŽIAS 
DRO VEIKIMO PIRMYN
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ŽENEVA, kovo 6. — T. Są
jungos suvažiavimas pravedė 
rezoliuciją, kad japonai nut
rauktų karo veikimą Šangha-> 
jaus apylinkėse ir ištraukti) 
savo kariuomenę.

Bet japonai, kaip paprastai, 
niekus daro iš tos rezoliuci
jos. Japonų kariuomenė ver
žiasi pirmyn ir vietomis įvy k
sta kruvini susirėmimai su ki
nais.

T. Sąjunga ir nežino, kas 
jai toliau veikti. Sąjungos at
stovai pasiskirstę. Vieni iš jų 
reikalauja imtis boikoto, o 
kad ir ginkluoto veikimo prieš 
japonus. Kiti tam priešinasi.
J. Valstybės stovi už moralį 
japonų spaudimą, nes kitos 
priemonės gali privesti prie 
karo.

Taip iki šiandie dfer nieko 
galutina nenutarta. ,

NUŽUDYTAS JAPONŲ 
FINANSININKAS

TOKIJO, kovo 5. — Nužu
dytas Įžymus japonų finansi
ninkas baronas Takuma Dan. 
Jis užpultas išlipus jam iš 
automobilio ties Hitsui banku.I

žtnogžudis suimtas. Tai Go
to Hišinuma, 21 m. amž., iš 
Ibaraki prefektūros.

POPIEŽIUS ATŽYMĖJO 
MINISTERIUS

VATIKANAS, kovo 5. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI su
teikė ordenus italų švietimo 
ministeriui B. Giuliano, viešų
jų darbų — Crollalanzai ir su
sisiekimų ministeriui Ciano.

MIRĖ NORVEGIJOS 
PREMJERAS

ŠANCHAJUS, kovo 6. — 
Japonų kariuomenė nepasiten
kina 12 mylių nužygiavimu 
paskui atsimetusią kinų ka
riuomenę. Veržiasi toliau. Gir 
dimi patrankų baubimai.

Vakar Šanghajaus apylinkė 
se japonai išsodino daugiau 
10,000 kareivių.

Kilių vyriausybė pranešė, 
kad kinų kariuomenė už 12 
mylių sustojo ir tvarkoma. 
Gaminasi apkasus ir atkakliai 
priešinsis japonams.. Iš kitų 
Kinijos dalių siunčiama dau
giau kinų kariuomenės prieš 
japonus. Numatomos didelės 
kautynės, jei japonai nesustos 
žygiavę.

GRĮŽTA KINAI PABĖGĖ
LIAI

ŠANCHAJUS, kovo 6. —
J išgriautą šio miesto dalį 
Cliapei grįžta kinai pabėgėliai. 
Japonai tik dalį jų įleidžia, 
kadangi norima pirmiau iš
rankioti žmonių lavonus iš 
griuvėsių ir pravalyti gatves. 
Kai kurie grįžusieji tiesiog 
griuvėsiuose apsigyvena. Kiti 
pasidairo ir vyksta atgal į tar
ptautinę sritį.

BOLŠEVIKAI PASIRUOŠĘ 
KARAN

MASKVA, kovo 5. — So
vietų vyriausybės organas 
skelbia, kad raudonoji Rusija 
tikrai numato karą su Japo
nija T. Rytuose ir pasirengusi 
gintis. Tuo tikslu Rytuose ir 
kariuomenės skaičius didina
mas.

NUŽUDYTAS TURKŲ 
KONSULAS

C3>

CEILONO KATALIKAS PRINCAS
PROTESTUOJA PRIEŠ GANDUI

1
VIENIA, Austrija (per paš- ligijų. 

tą). — Aukštos kilmės singa-Į Ceilono princas laiške vicc- 
lesų katalikų šeimynos narys, karaliui pažymi, matyt, Gan 
Silvos princas, Indijos vice- įdhi’ui nėra žinoma, kad krik- 
karaliui jiasiuntė laišką. Prin- ščionybė Indijoj trečiąjam šim 
cns protestuoja prieš indų tau tinetv jau pilnai žydėjo ir kad 
tininkij organizaciją dėl jos katalikai misijonieriai didelius 
nusistatymo prieš krikščiony- j darbus atliko indų gerovei, y- 
bę. ' , pač jų dorovės pakėlimui. Ka-

Kada indų tautininkų vadas' talikų misijonierių nuopelnai 
M. Gandhi grįžo iš Romos, kur j Indijoj taip dideli, kad jų ne- 
iam buvo atsakyta Šventojo, galima nei atpasakoti, nei įkai 
Tėvo audijencija, jis pareiškė, noti.
kad kada Indija isigvs savy- Silvos princas tad prašo vi-
valdą Tndija pašalins vi- , ce-karaliaus, kad kada bus tai- 

1. Japonas mainas pasi migęs nuduiti nutvertą jajKmų priešą kiną. 2. Sniegas nuo gele- PUS krikščionis misijonierius. soma Indijos savvvaldos kons 
zuikelių valomus tolorado vulstylH.jo 3. Mamlziūrijos miesto čangėiin viena gatvių, šis mie- OanrtM.s sak kad indams 'lih,cįja, kad tuo dokumentu 
stas skirtas nepriklausomos Mandzinrijos sos tapiau. * 1

SUOMIJOS FAŠISTAI 
MOBILIZUOJAMI CHICAGO JE

UŽ PROHIBICHOS AT- 
ŠAUKIMA

PER ŠALTAS VANDUO
krikščionybė nereikalinga. Gir katalikų misijoms būtų garan 
di, pakanka jiems nuosavų re- tuota laisvė ir teisės.

OSLO, Norvegija, kovo 6.— 
Mirė ministeris pirmininkas 
M. L. Kolstad’as.

BRAZILIJOJ REVOLIUCIJA

RIVERA, Uragvajus, kovo 
6. — Gauta žinių, kad Brazili
jos provincijose Rio Grande 
do Sul ir Sao Paulo kilo re
voliucija.

TALINAS, Estija, kovo 5 
— Necenzftruotomis žiniomis
iš Suomijos sostinės Helsin- (------------
kio, vakarinėj Suomijos daly Cbicagoj įvyko viso krašto 
suomių fašistų mobilizacija ve respublikonų — advokatų, fi- 
dama ir fašistai griežtai stovi nansininkų, pramoninkų ir ki- 
už savo reikalavimus, būtent, tų įžymiųjų asmenų, konfe- 
arba vyriausybė turi išgriauti rencija. Svarstytas prohibici- 
socialistų organizaciją ir pa- -i0-’ klausimas. Nutarta busimo I 

jo krašto respublikonų parti
jos suvažiavimo reikalauti, kad 
partijos programoje būti) įdiė-

naikinti socialistų veikimą, ar
ba pati turi tuojau atsistaty
dinti.

Lappo fašistai taip pat neiš
sižada savo žygiavimo į Hel
sinkį. jei tie reikalavimai ne
bus išpildyti.

Sužinota, kad namų sargv- 
bi yra palanki fašistams ir 
krašto vyriausybės autoritetas 
blanksta.

Respublikos prezidentas de
da pastangų areštuoti du vy
riausius fašistų vaidus, kurie 
slapstosi kur arti Helsinkio. 
Bet jiedu nesurandami.

M A RSETLLES, Prancūzija, 
kovo 5. — Turkų konsulato 
klerkas Osmann’as nušovė tnr 
kų konsulą Server Djemel be-

PASKIRTAS ATSTOVU

1 WASHINGTON, kovo 5 
J. Valstybių atstovu Turkijai 
prez. Hoover’is paskyrė Gh. 
H. Sherrill’ą iš New Yorko.

NUSIŠOVĖ FAŠISTŲ 
VADAS

HELSINKIS, kovo 6. —
Vienas sukilusių fašistų vadas, 
Kustaa Latvala, nusišovė pa
matęs Lappo valstiečių suki
limų nepasisekimą.

Arthur Meltzer’is, 35 m. am. 
bedarbis, įšoko Mihvaukee u- 
pėn, Mihvaukee, tikslu nusis
kandinti. Bet tuč-tuojau pra
dėjo šauktis pagalbos ir po
licija jį suspėjo išgelbėti. Pa
sirodė nėr šaltas vanduo kad 
ir skandintis.

TELEFONU KOMPANIJA 
MOKA MOKESČIUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KIEK ATLYGINS SANTARĄ mobiliu pavažinėti. Prisodinęs
VEI UŽ KLAIPĖDOS KRA- i jų pilną automobilį, leidosi ke- 

ŠTO VALDYMĄ ■ lionėn, kuri labai trumpa^g^^
------------ i ko. Išvažiavus už miestelio,

tas probibicijos atšaukimo po
smas. Jei suvažiavimas nepa- j 
klausytų, konferencija nus
prendė šios partijos kampani
jos jokiu būdu neremti finan
siškai.

Telefonų kompanija prane
šė, kad ji apskrities iždui iš- 

I mokės 4,652,000 dolerių 
kesčių.

mo-

KONSTITUGINI PRIEDĄ 
PATVIRTINA

DARBININKU PALEIDI
MAS SULAIKYTAS

Chicago miesto tarybos fi
nansinis komitetas nusprendė 
nepaleisti iš darbo 2,479 dar-!

AVASHINGTON, kovo 5.— 
Kongresas pravedė krašto 
konstitucijai priedą, kuriuo 
panaikinamos taip vadinamos 
“raišos anties” taisyklės.

.. . , , . . . . . ; Pravestu priedu po rinkimijbimnkų, kaip tai andai majo- ., ., , . prezidentas greičiau įnaugu-i ras rekomendavo. Komitetas I . . ,1 . ruojamas ir naujas kongre-pranešė, kad reikalinga rasti ... . ,. . sas greičiau susirenka — ne-
, kitokių priemonių ' sutaupyti , fem.o mėn 4 d
i pusseptinto milijono dolerių.

Pirmoji Virginijos valstybė 
jau patvirtino (ratifikavo) mi
nėtą priedą.

Klaipėdos krašto “Valdžios 
Žiniose” paskelbtas protoko
las, kuris pagal konvencijos 
4 str. numato atlyginimą už 
Klaipėdos krašto valdymą pra 
ncfizų laikais ir pusę išlaidų 
už Klaipėdos krašto sienų nu
statymą toms valstybėms, ku
rios tas išlaidas yra padariu
sios.

Per visą tą laiką išlaidų su
sidarė už 3,8 mil. aukso mar
kių. Jų mokėjimas padalytas 
į keturias dalis, būtent 800,- 
000 markių po sutarties pasi
rašymo ir po 1 mil. maigių 
kiekvienais metais gruodžio 15 
d., pradedant 1930 metais. Pa
skutinės dalies išmokėjimas te
nka 1932 m. gruodžio 19 d. 
Didžiausią tų pinigų dalį gau
na prancūzai ir anglai, italams 
tenka tik 16,273 lyros.

automobilis paslydo ir griuvu 
tiesiai į griovį ir apsivertė. 
Pasivažinėjimas tik automobi
liui į nesveikatą išėjo, nes va
žiavę nenukentėjo.

LATVIJOJ MALKOS 
PIGESNES

Suvainiškis, Rokiškio apskr. 
Latvių pasienio gyventojai pe
rka malkas Latvijoj, nes jos 
ten daug pigesnės yra. Kubin. 
sukirstų beržinių malkų sieks
nis ten kaštuoja 23 latus, arba 
apie 40 litų, mišihio — 30 lt., 
o jei patys susikerta, tai sieks
nis jiems atsieina apie 3 — 5 
latus. Susilaukę dabar gero 
rogių kelio, skuba visi malko
mis apsirūpinti.

RETA SENIENA

KOKIU BŪDU SUGAUNA- 
\ MI VAGYS

NURODO ĮTAISYTI KUL
KOSVAIDI

TŪKSTANČIAI NAŠLAIČIŲ 
PALIKTA

Cook’o apskrities vasario 
mėnesio “grand jury” reko
menduoja apskrities kalėjime 
įtaisyti kulkosvaidį kalinių 
pabėgimo apsisaugojimui.

SUGAUTI 3 PLĖŠIKAI

KOVA PRIEŠ TAIKININ- 
KUS

FLATROCK, III., kovo 5.- 
Trys plėšikai apiplėšė vietos 
banką. Už pusvalandžio visi 
sugauti. Vienas jų, Grover 
Griffith’as, 45 m., yra buvęs 
geležinkelio policijos, leitenan
tas So. Bend, Ind.

Joniškėlis, Biržų aps. S. kai- 
Mažeikiai. Paventės kaimo ' ūkipinkui G. pradėj0 nak- 

ūkin. Šiuipys savo lauke po | timis kažka8 vogti malkas. Ta 
akmenimis rado gerai išsilai- i da jig paėmė vieną piiauR^ 

treciojo amžiaus rome- prisipylė parako, už
taisė skylę ir padėjo j malkas.

kiusį
nų kultūros bronzinį kaklo pa
puošalą. Žinovų nuomone, to
kie antkaklininkai labai retas

Antrą rytą tos pliauskos ne
rado, bet vakare sužinojo, kad

mūsų krašte radinys. Rastąjįi to kajmo gyventojui N. kažkasŠANCHAJUS, kovo 5. - 
Po ilgų kruvinų kinų kauty
nių su japonais šiame mieste 
ir apylinkėse liko tūkstančiai
kinų vaikelių našlaičių. Juos Amerikos Legijono organl- 
globoja svetimšaliai Ta rptau-1 žarija visame krašte pradėjo
tinėj miesto srity. Našlaičių 
priglaudimui yra reikalingas 
organizuotas darbas.

kampaniją prieš taikininkus, 
kurie nori pakirsti krašto ka
riuomenę ir laivyną.

RITCHIE VEDA KAMPA
NIJĄ

COLUMBIA, S. C., kovo 5. 
— Mary lando valstybės gu-

MITNCIE, Ind., kovo 6. — 
Už nusižengimą prohibicijai a- 
reštuotas šio miesto majoras 
G. Dale’as.

papuošalą ūkininkas atidavė 
“Alkos” d-jos muziejui Ma
žeikiuose, sąlyga, kad jis iš
Mažeikių nehna kitur iSfrahe- ir kitipms „eberlinpita 
namas.

pečiuje sprogo ir apardė patį 
pečių.

Dabar malkos netik jam,

BLOGAI PASIBAIGĘS 
PAVAŽINEJIMAS

DALYVAUS IR I. VALS
TYBĖS

Joniškėlis, Biržų aps. Joni
škėlio dvaro šeimininko p. B.

WASHINGTON, kovo 5. — 
Paskelbta, kad jei Šanghajuje 
japonai turės taikos konferen
ciją su kinais, J. Valstybių

Šeši plėšikai apiplėšė duonos bernatorius Ritchie čia veda 
gaminimo įstaigą, 1751 W. Au kampaniją už savo kandida-
stin avė. Pagrobta apie 4,000 turą į krašto prezidentus iš i K. šoferis, belaukdamas šel- 
dolerių. demokratų partijos. mininko, sumanė mergas auto- atstovybė ir gi dalyvaus.
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tai, tai toks reikalavimas gali turėti labai
klaidingą, prasmę, visai priešingą tikram* pa
triotizmui. Kad tauta būtų. verta tikėjimo ir 
tarnavimo objektu, ji pati turi tikėti į kų 
aukštesnį, tobulesnį; kitaip tikėti į tautų, tar
nauti tautai reikštų tikėti į minių žmonių, 
garbinti minių, o tai priešinga ne tik reli
gijai, bet ir paprastam žmogiško kilnumo 
jausmui. Tinkamu mūsų tikėjimui ir tarna
vimui objektu gali būti tik tas, kas priklauso 
prie begalinės tobulybės. Nežemindami ir ne- 
apgaudinėdami savęs, mes galime tikėti ir 
tarnauti tik Dievybei. Dievybė kaip tikrovė

KLAIPĖDOS BYLA TAUTU SįjUNGOS 
TARYBOJE

(Tęsinys)

Boęttcherlo santykiai su 
Reichu

Tiktai kada p. Boeticheris 
pasirodė aiškiai nejautrus pa
tarimui, kuris buvo jam duo-

i tęsti bendradarbiavimų su da 
bartine seimelio dauguma. Štai 
dėl ko jis pasiūlė tai daugu
mai nurodyti kandidatų į di
rektorijos pirmininko vietų, 
kuris galėtų turėti W daugu
mos pasitikėjimų ir paramų

žios sudarymų. Pažiūrėkim te
kstų: Pirmininkas bus paskir
tas gubernatoriaus ir eis tol 
savo pareigas, kol turės pasi
tikėjimų seimelio. Tuo nori
ma pasakyti, kad gubernato
rius yra laisvas suteikti dire
ktorijos pirmininko pareigas 
asmeniui, kuris turi daugiau
sia pasitikėjimo, bet tas as
muo turi atsistatydinti nuo sa-

katalogų. Iš tų dviejų straips
nių išplaukia, kad direktorija; 
1) negali išplėsti savo vald
žios už Klaipėdos teritorijos 
sienų, išskyrus tuos atvejus, 
kada respublikos vyriausybė 
duoda specialių įgaliojimų; 2) 
ji negali išplėsti tų paskyrimų 
ribų už 5 straipsnio katalogo. 
Atsitikimai, kurių smulkmenos 
buvo išdėstytos, rodo dvejopų

-------------- -~-r -------------------------------- tas, matyti, padrųsintas savo Vvriausvbės nastajuma suda-
duota mums krikščionybėje, ir tai yra auks- pasipriešinimo Reicho vyriau- ; turi tn
čiau tautiškumo. Gavę tai, kas aukščiau, mes sybės, kurios atstovai tarėsi
galime nusilenkti prieš savo tautų tik tada, 
kai pati tauta yra religinės tiesos tarnaitė. 
Tada tarnaudami religinei tiesai, mes tuo 
pačiu tamausim ir savajai tautai, arba, tiks-

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago i liau kalbant, aktyviai dalyvausime tautos vi
suotiniai—istoriškame tarnavime. (VI. Solo-

DIENOS KLAUSIMAI

RELIGIJA —TAUTOS GYVYBE

Prancūzų teisės istorikas E. Labuolay sa
ko: “Tikyba yra aukščiausias politikos veiks
nys, vienintelis valstybės pagrindas.” O Ju
rgis Vašingtonas, pirmutinis Jungtinių Val
stybių prezidentas, taip sako: “Tikyba ir do
ra yra vieninteliai visuomenės gerovės rams
čiai. Tas nemyli tėvynės, kas tų tvirčiausių 
žemiškos laimės paramų ardo. Kiekvienas 
tikras politikas jų gerbia ir myli taip, kaip 
ir visi tikintieji žmonės.

“Šaltinio” 7 nr. randame p. Spūdžio ra
šinį, kuriame tuo svarbiu klausimu rašoma:

vjovas).” s
Tautininkai Lietuvoje ir jų pakalikai A- 

merikoje užsimerkę tvirtina, kad tautiškumų 
visur ir visada reikia statyti pirmoje vietoje. 
Vieni iš jų religijų stato antroje vietoje, kiti 
paskutinėj, o treti prieš jų kovoja.

Bažnyčia, sako p. Spūdis, skelbėja Kris
taus mokslo žemėje, tuo pačiu yra valstybi
nio gyvenimo grindėją. Kiek Bažnyčia žmo 
nijai yra padariusi gero ir naudos, kiek ji 
yra aplamdžius žmonijai egoizmo sparnus, 
tai dar neįstengė sunaikinti, sugriauti nei bol
ševizmas, nei fašizmas. Ir jei tai pasisektų 
Bažnyčios priešams — nėr mažiausios abe
jonės, kad kartu sugriūtų ne vien tautos ir 
valstybės, bet žūtų ir patys griovėjai.

Bažnyčia yra didžiausia ir ištikimiausia

galį pareikšti, kad Reicho vy
riausybė nieku būdu neprileis 
sau prie to, kad p. Boettche
ris pasitrauktų, nes pašalini
mas Klaipėdos teritorijos gy
ventojų akyse atrodytų, kaipo 
gubernatoriaus laimėjimas, 
Lietuvos vyriausybė buvo pri
versta atšaukti p. Boettcherį 
nuo pareigų, kurios jam buvo 
patikėtos daugiau kaip prieš 
metus. Jokia vyriausybė, kuri 
save gerbia, nebūtų galėjusi 
kitaip elgtis aplinkybėmis, ku- 

' rias aš esu atvaizdavęs, nenu

ryti naujų direktorijų, kuri tu
rėtų seimelio pasitikėjimų, da
bar tęsiamos toliau. Aš turiu 
vilties, kad1 tos pastangos pa
vyks ir kad kreiptis į gyven
tojus, sųlygose numatytose sta 
tute, nebus reikalo.

Keletas juridinių pastabų
Lietuvos vyriųusybė sutei

kė Klaipėdos teritorijai auto
nomijų ir nustatė jos statutų. 
Ta autonomija apima dalykus, 
išdėstytus minėto statuto 5 
straipsny, būtent; savivaldy
bių ir draugijų organizacijų 
ir administracijų, tikybines or

vo pareigi) tuo atveju, jei nutolimų nuo kompetencijos,
seimelis pareikš jam nepasiti- suteiktos direktorijai, turint
kėjimų. galvoj, kad direktorijos pir-

KT , . .. .. . x x . ... mininko veikla persimetė į už-’ Net tuo atžvilgiu statuto 121 . . . ,.- .sienius ir paliete klausimus,

sikalsdama savo pirmaeilei pa- ganizacijas, švietimų su mok-

par. duoda gubernatoriui tei
sę palikti direktorijos pirmi-1 
ninku ir, • susitarus su direk
torija, paleisti seimelį ir atsi
šaukti į kraštų. Aš turiu pri
durti, kad statuto 12, 16 ir 17 
straipsniai nesudaro vieninte
lio Klaipėdos teritorijos gu
bernatoriaus prerogatyvų šal
tinio. Lietuvos vyriausybė šiuo 
momentu toli gražu nenori pre 
ziumuoti klausimų, ar padėty, 
kurių aš pavadinsiu “ norma
lia,” gubernatorius turi ar ne
turi teisės atšaukti direktori
jos pirmininkų, kurį jis pasky-

reigai stovėti valstybės visu
mos gyvybinių interesu sargy
boj ir saugoti suverenines val
stybei priklausančias teises.

Leiskite man ta proga pažy
mėti reikšmingų incidentų. Ne 
paklausęs vyriausybės įsaky-

slo įstaigų programų rezervų,,Kadangi tuo klausimu sta
tutas tyli, tai yra pagrindo 
manyti, kad rimto nesutikimo 
atveju direktorijos pirminin
kas turi pasitrauktų kadangi 
pasitikėjimu paremtas guber-

“Statymas tautybės aukščiau už Dievų valstybės talkininkė. Ji tiesia tautai tvirtus! mo, izoliuotas, Boettcheris pa
daroma didžiausia klaida; nusikalstama ne
ginčijamai tiesai, kad tautybė yra gyveninio 
forma, o religija — gyvenimo turinys. Mes 
turime vienų dalykų remti ir plėtoti kitu. Va
dinasi, tautų turime statyti ant religijos pa
matų, nes Kristus tikrųjį tautiškumų yra pa
šventęs. Jis verkė, mylėdamas savo tėvynę ir 
tautų, dėl Jeruzalės. Jei j aukščiausios idė-/ 
jos vietų yra statomas tautiškumas, tai kokia 
fc^vieta bus duota visuotinei krikščionybės 
tiesai. Ir iš tikro tautiškumas nėra aukščiau
sia idėja, kuriai mes turime tarnauti, o tik 
gyvoji gamtinė ir istorinė idėja, kuri pati 
turi tarnauti aukštesnei idėjai ir tuo tarna-

doros pagrindus.

Taigi, religija yra tautos gyvybė. Labai 
gaila, kad mūsų 'tautoje yra žmonių, kurie 
iš visų savo jėgų stengiasi tų gyvybę už
gniaužti.

prašė leisti jam* susieiti su sa
vo sūnumi, kuriam jis norėjo 
pavesti nuvykti pas Vokieti
jos generalinį konsulatų ir pa
klausti generalinį konsulų, ar

krašto higienų, socialinę glo
bų, tiesioginius ir kai kuriuos 
netiesioginius mokesčius, civi
linę įstatymdavystę, kai ku
rias komercinės įstatymdavys- 
tės sritis ir t.t. Buvo sudary
ti vietiniai organai, taip kit
ko, seimelis ir direktorija. Vie
tinės valdžios kompetencija y- 
ra gerai apibrėžta. Guberna
toriaus aktas, atšaukiųs p. Bo
ettcherį nuo direktorijos pir-

natoriaus, direktorijos pirmi
ninko ir seimelio bendradar
biavimas yra būtinas autono
minio aparato veikimui. Ta
čiau šis klausimas yra grei
čiau teoretinis. Čia mes tokio 
atsitikimo nematome.

PASTABELES

Dienraštis “Draugas” įsteigė laivakorčių pareigų aplinkybėse, kurias

jis turi tvirtai laikytis savo mininko pareigų, nepadare jo 
nusistatymo. kio pasikėsinimo į vietinės va-

Atšaukdama p. Boettcherį ldžios kompetencijų, kiek tai 
nuo direktorijos pirmininko liečia dalykus, išvardytus 5

agentūrų. Tai padarė savo skaitytojų, noriu 
čių Lietuvų aplankyti, patogumui. Be to, kas
met “Draugui” tenka organizuot ekskursu
jas ir, neturint agentūros, būdavo daug ne 

vimu įprasminti ir pateisinti savo buvimų, j patogumų. Mūsų laivakorčių agentūra steng-
Taip į klausimų žiūrint, tikrai galima sude
rinti visuotinė krikščionybė su patriotizmu, 
nes jei mums vienintelė visuotinė tiesa glūdi 
religijoje, tai niekas mums nekliudo pripa- 
žintį savo tautybėje ypatingos istorinės jė
gos, kuri dėl bendros visų tautų gerovės turi 
religinei tiesai atlikti ypatingų patarnavimų... 
Kad tauta būtų verta tikėjimo ir tarnavimo 
objektų, ji pati turi tikėti į kų aukštesnį, to
bulesnį; kitaip tikėti į tautų, tarnauti tau-

sis duoti ko geriausių patarnavimų, organi
zuos ekskursijas ir tuo būdu pasitarnaus ir 
Lietuvai. Pagaliau, šių agentūrų įsteigėme sa
vo skaitytojų ir bičiulių patariami ir ragi
nami.

I
L. R. K. S. A. Chicagos apskrities 'ren

giamas seimelis įvyks kovo 13 d., Šv. Jurgio 
par. salėj. Kviečiamos Sus-imo kp., draugijos, 
dvasiniųkai, veikėjai ir profesijonalai aptarti

TELEFONISTE
(Pabaiga)

Ji tų žodį ištarė labai greitai, tiesiog 
dusdama, nes nujautė kažkų baisaus.

— Nekankink manęs. Pirmadienį aš 
turiu, truputį laiko ir ketvirtų valandų 
lauk manęs. Aš būsiu miesto sode. Juk 
reikia mums nors kartų susitiktu

Jis kalbėjo ilgai, maldaudamas, o joų 
širdis vis silpniau ir silpniau plakė. Pa- ; 
galiau ji sutiko;

— Gerai, aš ateisiu. Bet kokiu būdu 
aš tave pažinsiu?

Jis papasakojo kaip bus apsirengęs. 
Ji gerokai pagalvojo, paskui paaiškino:

— Aš vilkėsiu juodų paltų su pilka 
apikakie ir laikysiu rankoj... nosinėlę.

4 vai. ji atėjo. Atėjo su savo senu 
palteliu, lyg iš namų išvyta našlaitė, ma
tyt, iš anksto tikėdama, kad jai su juo 
susitikti nėra lemta. Atėjo ir jis. Jis bu
vo nebe jaunas ir negražus. Bet veidas bu
vo jo malonus, ir juoda pailga liarzdele 
darė jį panašų į vienų egzotiškų karalių,

kurį Nina vienų kartų mačiusi kino “O- 
debne”. Jis j ai’pasirodė nepaprastas, 

toks geras, artimas, išrinktas iš visų žmo
nių.

< Ji pašoko ir, nežinodama, kų daryti, 
ėjo teatro link. Jos širdis smarkiai plakė, 
ir veidas buvo baltas, kaip popieris. Pa
ėjus keletu žingsnių ji atsisėdo ir iš tolo 
jį sekė. Vyriškis pasidairė ir, lėtais žings
niais priėjęs prie jos suolelio, atsisėdo. 
Nina vos nesuriko. Bet vyriškis nusisukę
kažko klaidžiojo akim. Ji žiūrėjo į jo ko- •
jas. Jeigu nebūtų‘buvę žmonių, ji būtų 
puolusi jam po kojomis, apsikabinusi ir 
verkusi. Apie jo veidų ji nebedrįsi sva
joti. Kąi Nina kažkaip nežymiai sujudėjo 
ir prisilietė prie jo rankos, vyriškis pik
tai žvilgterėjo ir ištarė;

— Atsiprašau.
Ir atsistojęs ėmė vaikščioti ir dairy

tis. Nina visa sudrebėjo, ir jos širdis vi
sai nustojo plakusi.• •

Jis jos nebepažino.
Niekeno nepastebėta greitais žings

niais ji išbėgo iš miesto sodo.
5.

Tamstos žinute, Lietuvos vy
riausybė neturėjo jokio poli
tinio tikslo. Ji neturėjo galvoj 
susiaurinti šiokiu ar tokiu bū
du autonomijų, duotų Klaipė
dos teritorijai. Klaipėdos gu-

straipsny.
Vasario 8 d. laiške p. Vo

kietijos kancleris pretenduoja, 
kad Lietuvos vyriausybė su-

Boettcheris pats sulaužė 
statutą

P. Boettcherio dalykas, ku
ris mums dabar rūpi, yra ki
tokios kategorijos. Klaipėdos 
statuto 17 straipsnio I priedas 
nustato, kad direktorija turės 
vykdomųjų valdžių Klaipėdos

rezervuotus Lietuvos valsty
bei.

Pasisavindamas prerogaty
vas, kurios yra rezervuotos ti
ktai respublikos vyriausybei 
p. Boettcheris sulaužė Klaipė
dos statutų. Faktas, kad jis už
mezgė slaptus pasitarimus su 
svetimos valstybės vyriausybė 
ir kad jis dėl to nusižengė res
publikos baudžiamajam kodek
sui, jis išėjo iš Klaipėdos sta
tuto ribų. Kaip būtų galima 

įkelti aikštėn legalaus pobūdžio 
globų tam, kuris tyčia išėjo 
iš tos legalios tvarkos ribų? 
Dėl to Lietuvos vyriausybė v- 
ra tvirtai įsitikinusi, kad ne
normalioj ir išimtinėj padėty, 
sudarytoj p. Boettcherio ir 
vokiečių vyriausybės, Klaipė
dos gubernatoriaus aktas, at
šaukiųs pirmiau padarytų Boe 
ttcherio paskyrimų eiti direk 
torijos pirmininko pareigas 
nesudaro jokio sulaužymo bet 
kokio Paryžiaus 1924 m. gegu
žės 8 d. konvencijos nuosta
to ir jos pirmo priedo. Prie
šingai, griebdamasis priemo
nių, kurias Tamstos žinote, 
Klaipėdos gubernatorius įspė
jo pasikėsinimų, nukreipta 
prieš legalų statutų, sudarytų 
tos konvencijos.

laužė statuto 17 straipsnio II j teritorijoj. Tas tekstas nuro
posimi nuostatus, tvarkančius1 do direktorijos veiklos apri- 

bernatorius širdingai norėjo' teritorijos vykdomosios vald-' bojimų statuto 5 straipsnio

aktualius šios organizacijos reikalus. Sus-mas 
yra mūsų gausingiausia organizacija šiame 
krašte. Tačiau vakarinėse valstybėse ji per 
mažai yra žinoma. Seimelio tikslas yra su
daryti tinkamus planus L. R. K. S. A. veiki
mo praplėtimui.

i Kitų dienų vyriškis prikaišiodama^ 
paklausė;

— Kodėl tu mane prigavai? Aš taip 
labai laukiau, taip laukiau...

Nina ilgai negalėjo jam atsakyti. Ji 
verkė. Paskui susilaikydama pasakė, kad 
ji tik pajuokavus, ir atsiprašė jį. Be to, 
ji pasakė, kad ji ištekėjusi moteris. Ir 
jausdama, kad to dar neužtenka, pridū
rė, kad savo vyro nemyli, nors jam visu- 
met buvo ištikima. Ašaras rydama, ji me
lavo, pabrėždama, kad myli kitų, o kų 
— tegu jis pats spėja. Jis, žinoma, spėjo, 
bet... Visoms širdies galioms ji prašė jį, 
kad jis daugiau jos nebetrukdytų, kad 
neprašytų susitikti.

Po ilgų prašymų ir maldavimų jie 
abu sutiko kalbėtis tik telefonu ir tik na
ktį, kai visi sūmiega.

Nina apie jį sužinodavo viskų. Ji su
žinodavo, kada jis serga, kada blogo ūpo, 
ir taip pat nuo savęs pasakodavo apie 
išgalvotus džiaugsmus, nusiminimus ir vy
ro blogumų. Kai vy riškis kartų dėjo pa
stangas sužinoti jos butų, kad galėtų už
eiti pas jų, ji nusigando ir kitų vakarų 
pasakė jam, kad ji niekumet neatsilieps,

Mūsų priežodis sako: mažas kelmas ir 
didelį vežimų apverčia. Kada Lietuvos at
stovas gerai prisirengęs ir energingai gynė 
Klaipėdos bylų Ženevoje, išdidžius it galin
gus vokiečius taip išgąsdino, kad jie pagra
sino išstoti iš Tautų Sąjungos, jei pralai
mės Klaipėdos bylų.

jei vyriškis dar kartų bandys sulaužyti jų 
sdtartį. Nuo tos dienos jie pasiliko artimi i 
ir mylimi per atstumų ir kalbėdavos kaip 
vedę. Vyriškis dažnai sakydavo;

— Aš visa dienų nebuvau niekur iš
ėjęs... v ... ' V,,

— O kas įvyko?
— Truputį sirguliuoju.
— Dieve mano, o kuo tu gydais ?
— Niekai
Nina nusigųsdavo ir nervindavos.
— Viešpatie! Argi taip galima? Būti

nai išgerk aspirino, užsiklok. Aš įnirsiu 
iš rūpesčio.

Vyriškis pažadėdavo šiltai atsigulti 
! ir atsisveikindamas pasakydavo:

— Bučiuoju tavo juodas akis, tavo 
rankas, visų, visų...

O Nina, atsigulus į lovų, neužmig- 
i davo visų naktį, bijodama, kad jis nesu- 
, sirgtų, ir verkdavo, kad jos ne juodas

akis bučiuoja, kad ji ne ta, apie kurių✓ •! jis svajoja.
! «.

Po 3 mėnesių Nina nebeatėjo į tar
nybų. Neatėjo dvi dienas, o trečių dienų

Išvados♦
Aš darau išvadas. Jūs gir

dėjote, ponai, gerbiamojo Vo
kietijos vyriausybės atstovo 
priekaištus. Paskui aš leidau 

___ 2__ sau išdėstyti atvirumo ir tik-
ro lojalumo dvasia Lietuvos 
vyriausybės pažiūras. Jausda
ma savo pareigas ir savo at
sakomybę, ypač tuo laikotar
piu, kokį dabar gyvena pasau
lis, Lietuvos vyriausybė Tams- 

(Tųsa 5 pusi.)

namų šeimininkas įsibeldė į Ninos kam
barį ir rado jų negyvų. Ji gulėjo lovoj 
susirietus, sukandus pagalvę, visa pamė
lynavus. Nei raštelio nei jokio paaiškini
mo niekur jokio nebuvo.

Koks paprastas, liūdnas buvo jos gy
venimas, tokios ir laidotuvės. Į kapus jų 
palydėjo keletas tarnautojų in sargas, ku
ris su ja dažnai pykdavos. Ir niekas ne
žinojo, kodėl ji nusinuodijo. Tik po ilgo 
laiko Ninos tragedija paaiškėjo. Mat, jos 
mylimasis vienų naktį jai pasakė:

— Nina, nors tu nelaiminga ištekė
jus, bet aš nelaimingas vienišas.- Suradau 
panašių į tave mergaitę, vesiu ir išvažiuo
siu į užsienius. Ar tu mane mylėsi?

— Mylėsiu, — atsakė kaip aidas Ni
na ir visa sustinga.

— Aš tau rašysiu laiškus, ar tu at
sakinėsi?

Bet Nina ilgai spaudė iwie ausies 
trūbelę, ilgai krutino lūpas ir norėjo kaž
ką pasakyti, bet nebeįstengė. Ji padėjo 
trūbelę. Padėjo jų amžinai.

Leonas M-s

r
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LIETUVIŲ RETENYBIŲ APSAUGO- 
J I M A S

Ligšiol Amerikos lietuviai. knygų ir laikraščių leidėjas 
neturėjo nei vienos įstaigos, kini. Antanas Milukas, pado- 
nei vienos vietos kurioje būtų vanodamas: (a) didelę rete- 
sudedamos ir globojamos mū- nybę Lietuvos Statutų, (b) fo- 
sų tautinės retenybės—brango- tostatus “Vienybės Lietuvni- 
nyliės. 'I’aip ir žūsta istorijai tiku” 1890 ir 1891 metų, net 
brangūs daiktai, be kurių A- keletu to laikraščio fotostatų 
tnerikos lietuvių praeitis ne- 188d ir 1888 metų, (c) fotosta- 
bus tinkamai žinoma ir supra- tą “Lietuviszkasis Balsas,” 
sta. No. 12, 1885 m. ir No. 2, 1888

Ne brangus, tačiau būtinas ”1’’ fotostatų “New Yor- 
dalykas — rinkimas lietuviš- ko ^azieta Lietuviška,” No. 1, 
kų spausdinių: knygų, laikra- ^91 m. (e) rankrašti daktaro 

^|ščių, nes daug patarnauja is- Basanavičiaus ‘Medegai d- 
orijai. Tačiau kur šiandien Bietai-io biografijai,”

rasti Amerikos lietuvių pir-i^ rankraštį Darbas Tikėji- 
mųjų laikraščių kompletai iino parašyta Uosio,
KarJp sukrautos knvgos rašy-1^ Vysk. Ant. Baranausko 
Mkirmųjų Amerikos lietu- jrašylJ°s vertimų Leo-

^Kur yra kunigo Burbos ,no ^TT enciklikos ‘Apskrita 
raštai? Net negalima susigrai-(^>o^e^ays Beorio XIII ’Gro- 
byti kuomet reikia gauti prie- įmata Apie Krikščioniškųjų De 

^karinis spausdinys, tai kų jau 1 mokratijų, (M rankraštį 
kalbėti apie komnletus —I Bietubių Balsas į Jaunųjų

Čių šarvuoti automobiliai ir sprendimų, nes tai neatitiktų
patruliai, žodžiu, baisiausias 
teroras prieš “nelaimingų vo
kiečių padermę.. ’ ’

P. Zaunius atrėmė visus vo-

konvencijos 17 str. Taip pat 
negali būti kalbos apie bet ko
kį nors 'sustabdymų tariamai 
neteisėtų aktų, nes čia niekas

kiečių priekaištus ir Druni- wali Preziumuoti to 
mondas palaikė jo ju- tmno' pi™»ni"kui *ia Pastp- 

ridtotes tezes bėjus, kad nuolatinė praktika
Taryba visus klausinius pave-

P. Zaunius atrėmė visus tuos 
priekaištus ir,pabrėžė perdė
tų vokiškų aliarmiškumų, ten
dencingų jų spaudos įvairiais 
būdais fabrikuojamų žinių po
būdį propagandos tikslais ir 
pareiškė protestų prieš tokio

Pasiskelbusio kovotojo už pat pohfldžio Vokietijos ate- 
Indijos nepriklausomybę Ma- ,ovo plgpsj sąjungos
l.utma flaudhi sūnus, britų Tftryboj p Zaunius, eltai- ,tr 
vyriausybės autoritetų snim- nnortama8 kokj Vokietijos ‘ 
tas ir kalėjiman uždarytas už ki5im?si sia proga . Lietnvos 
pnešbntiškų veikimų Indijoj. vi(1aus reika1as alkirto i|ga 

vokiečių delegato aliuzijų įKLAIPĖDOS BYLA TAUTŲ 
SĄJUNGOS TARYBOJE i Klaipėdos krašto tautinę su

dėtį pagal politinių ir ekono
minių santykių sųstatų, kuris 
'nieku būdu negali parodyti

(Tęsinys iš 2 pusi.)

toms duoda formalų patikrini-' tautinės krašto kilmės, 
mų, kad ji nesileis nukreipia-!apie kom pietus —

“Vienybės Lietuvni n k ų , ”
“Žvaigždės,” “Lietu vos,”
“Draugo,” “Darbininko” ir 
kiti, dažnesnių spansdinin' 7l,,ns sn Knnteyste,” | kai gerbs pasižadėjimus, išei-i'!“1"

• P ’■ “Apverktinas Labdarybės Sta „ančius iš sutarčių, kurias jį ;kl»™.o, kad p, ga
Kaip būtų gera. kad ."ienai )vis Zpmaiiiiuose,” “Protestas pasirašė. jleh! patelktl Tar5*.al saTO nn-

Amerikoje turėtume lietuviškų prješ Litvomanus,” “Lenkiški . | įstatymų. Vokietijos delega-
’muzejų, kurin sukrautume sa-|peiesiai ant Lietuvos” “Zo- B^0W° išsisukinėjimai SU- .tas pageidavo iš pranešėjo, 
>o dailininkų paveikslus, įvai-jharsko Insinuacijos,”' “Tš Vv- daug nusišyPsoiirT1V į kad jis pateiktų savo sprendį
rių įvykusių rankdarbių paro- sk. m. Valančiaus “Kroni- Vokietijos delegatas atsakė,'1™*’ 0 k°l 3is bup Praryta, 
du parinktus kurinius, istori- kos.” “Paškvilis ant Vysku- nurodydamas, kadi p. Zauniaus Įka^ tariami neteisėti Lietuvi 

po M. Valančiaus,” “Užkalbi- pamintėos subsidijos Klaipė- j vyriausybės veiksmai būtų s 
n ėjimai nuo rožės ir kraujui dos krašto valdininkams netu- stabdyti, 
sustabdyti,” “Seniausi Lietu- rinčios jokio nelegalaus pobū- 
viški Snansdiniai,” “Rusijos dižio, kad pinigai, siųsti Klai- 

Filologų Suvažiavimas 1903 pėdai, tebuvę tik “atlyginimas

Kartų Lietuvių Didponių, Dvasna nuo savo kelio jokia nėra-1 ke^ai® atvejais dary-
rponių ir Bajorų,” (i) rank
raštį kun. Tume; “Patrijoti-

, , .... i tu replikų bylos pranešėjas p.mių elementų provokacija ir ’ „ v. . . , „, j .. ,. „ .Y Colban prašė juristų pagelboskad ji gerbia ir smulkmėms-'. .„ . . rjam išsipainioti iš pastatyto

da ištirti savo pranešėjui, ku
lis sueina į kontaktų su bylos 
šalimis, p. Zaunius vėl paste
bėjo, kad Vokietija čia visai 
nėra bylos šalis, o tik, kaip 
ir kiekvienas Tarybos narys, 
atkreipė Tarybos dėmesį į tam 
tikrą klausimų, o pačių ųjroce- 
dūrą nustato konvencijos 17

Generalinis sekretorius p. 
Prummondas tada, paėmęs žo
dį, konstatavo, kad Taryba iš 
likrųjų nei juristų komisijų
paskyrė, nei daro kokių spre
ndimų, o tik leidžia pranešė
jui susipažinti su klausimu ir 
lauks jo raporto, kokį, žinoma, 
galima šiuo atveju padaryti.

Tuo ir baigėsi tas posėdis. 
Žurnalistai buvo sujaudinti tos 
nepaprastos dvikovos tarp Vo
kietijos delegato ir Lietuvos 

1 atstovo, kurio atviras, taktin
gas ir tvirtas Lietuvos teisių 
gvnimas prieš Vokietijos snn- 

uslepiamų neteisėt

“Šaltinį” atranda viso pa 
šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
resu pažymėti:

Paštas Marijampolė 
LIETUVA.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurtos pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų Ttraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuraa- 

I »l«mą. Rankų, Kojų. Nugaros skau
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar
teliu) kraują, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagtję. o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso kiek ji pati sverta, sulig

r, * i- t -r , naudos gydymo. Ova rantuotam: jeigu. Gen. AllgUStin T. Justo, nau- nehiltų taip kaip rašom, pinigus grB- 

jas konstitucinis Argentinos•' B tain: DEKEN’S NEW DI8COVERT
i OINTMENT Kaina 7B centai.
• DEKEN’S OINTMENT CC

HtnTPonn. cokn

prezidentas.

“ŠALTINIS” i

Šį gražų vardų nešioja se
niausius Lietuvoje katalikų sa- ( 
vairinis laikraštis.

“Šaltinis” duoda daug įdo-; 
mių skaitymų, kuriuose būna «
nuodugniai išaiškinti mūsų gy-; 
veninio klausimai. “Šaltinis” j 
duoda daug žinių ne tiktai iš j 
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš Į 

j visų pasaulio kraštų.
Vietoje svetimos spaudos j 

nuolatinio garsinimo, prašoma i 
dėti savosios spaudos garsini
mus.

Skalbiamos Elek- 
trikines Masinos 
Sucedys Laika ir

jos daiktus, labiausiai gi. A- 
merikoje išėjusius laikraščius 
ir knygas nuo pat pradžios 
lietuvių spausdinto žodžio A- 
merikoįe! Deja,> nėra vilties 
mumis amerikiečiams, bent srrei 
tu laiku, sulaukti lietuviško 
muzejaus, Tnom tarpu pas at
skirus žmones mėtosi viena-ki- 
ta reta knyga, meno dalvkai. 
ar laikraščio seni numeriai ir 
nesimėtydami, vieni pereina 1 

rne lietuvių traukas, dauguma 
gi visiškai sunaikinama...

Tačiau ir nesant lietuviško 
muzejaus, suprantantiems is
torinių daiktų vertę, reikia ri- 
,nkti tos brangios retenybės ii' 

F>knuti saugion vieton, kame 
jie būtų lietuviškai visuome
nei preinami. Tam tikslui, ro- 
dos, tinkamiausia vieta yra 
nesenai įsteigtoji AMERIKOS 
LIETUVIŲ KOLEGIJA; vie- 

I. na, čionai vietoje pasinaudotų

m..” “Sanrašas Geografiškų- seniems karo invalidams, karo 
iu Lietuvos Vardu” (80 dus.),'dalyviams,” nes Lietuvos vv- 
(k) rankraštį Taučiaus; “Olose riausybė nepakankamai juos 
Litwinow arba Lietuviu Atsi- aprūpinanti, kad Klaipėdos o- 
šaukimas į Lenkuojančia Lie- rganų lankymasis Vokietijoj e- 
tuvos Bajorija.” “Ar Katali-t
ku Bažnvčia Tštautino Lietu
vius.” rankrašti Dzidoriaus 
Dumbrės “Didžiojo Jubilie- 
iaus Atbalsiai,” fm) rankra
šti P. B. recenzija knvgutės 
“Jonukas Karklvuas Eina Lie 
tnvos Pažinti.” (n) rankrašti 
Namiškio — “Pažvalga i Lie

sus visai “normalus” dalykas, 
esant tokiai krizei, juo labiau, 
kad tokių lankymosi jau esu 
buvę ir seniau ( visi tie išsi
sukinėjimai kelia daug šypse
nų salėj). Toliau Vokietijos 
delegatas teisino bendrai klai
pėdiečių vokiečių bendravimų 
su Vokietija, nes ši esanti au-

tuvos Amerikiečių Gyvenimų,’, k?tesnės kultūros ir, be to, ka-
(o) rankraštį Ukiškio filologi
nės pastabos recenzuojant ne- 
nažvmėto veikalėlio,” (p) ran
krašti “Lietuviai Ūkininkai»
Mogilevo Gubernijoje,” para-

*būrvs lietuvių inteligentų pe-k^'fa Skatiko, (r) rankraštį A- 
dagogų ir mokinių, antra gi, ’dano — “Iš Mūsų Politikos,”
tų vietų, kaipo istorinę, kas

•i atlanko skaitlingi būriai 
vių ir ne lietuvių, kurie

ms būtų gera proga pasigė
rėti ir pasinaudoti lietuviško 
muzejėlio ir knygyno kolekci
jomis. Be to, nėra pavojaus, 
kad tos kolekcijos pereitų į ne 
lietuvių rankas, kadangi kole
gija yra tvarkoma lietuvių 
vienuolių marijonų. Man yra 
malonu bisuomenei pranešti, 
•kad ne vienas lietuvis jau yra 
ši tą lietuvių kolegijon atsiu
ntęs, kas papuošė kolegijų ir 

^padarė pradžių lietuviškam 
knygynui muzejui. Knygų pri
siuntė kunigai; Aug. Petrai
tis, Jonas Svagždvs, Magnus 
Kazėnas, Step. Kneižis, Pr. 
V. Straaknskas, Jonas J. Ba- 

• kanas, J. Simonaitis irjp. Pr. 
Gudas.

Lituanikos skyrių gausiai a- 
pdovanojo kuų. Pr. M. Juras, 
atsiųsdamas pilnų dėžę lietu
viškų knygų iš draudžiamojo 
lietuvių literatūros perijodo ir 

I grisiems žinomus lietuviškųjų

(s) rankraštį Gerulio “Mede- 
ga kun. Vienužinskio gyveni
mui,” \(t) laiškų tremtinio A. 
Ii. iš Didysis Ustiugas 1893 
ir to paties eilės iš Jarenskas, 
(u) Emkos eilės, rankraštyje, 
“Nuo Ventos Krantų”, “Nuo 
Nevėžio Krantų,” (v) rank
raštį N. U. “Dvi Lietuviškos 
Draugijos Peterburge,” (w
rankrašti Katinėlio “Vilniau! 
Arkyvas Kaltas,” (x) ran 
raštį Mikalojaus. Dagilėlio t 
lės “Lietuvos Paukštelis, 
“Durna,” “Bėjus,” “Gyve 

(Bus daugiau)

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJG 
GAVĖNIOS METU

Nuo vasario 29 d. ligi ko 
13 d., šv. Kazimiero para 
VVorcester, Mass.

Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., 
terson, N. J.

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

Nuo kovo 14 d. ligi 20 
Montello, Mass. (moterims

daugi ir pats Klaipėdos kraš
tas esųs vokiškas, kų parodų 
seimelio rinkimai. P. Bulovus 
dar prikišo Lietuvos vyriau
sybės ir gubernatoriaus viso
kios spaudos ir susirinkimij 
persekiojimus. Pasirėmė net 
fotografijomis, paskleistomis 
žurnalistų tarpe, kurios turė
jo įrodyti, kad Klaipėdoj siau

Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.. 
Montello, Mass. (vyrams).

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. 
Maspeth, L. I., N. Y.

Jei įvyktų kokios permai

P. Zaunius nurodė tikrų prj 
nešėjo rolę, kuris šiuo atv< 
negali imtis daryti bet koki

U

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų 
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

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

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

Mes parūpiname pasportns, re-entry perimtus 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.-Tcl. Roosevelt 7790-Chicago, III.

Tbor \vasbing ma-

...... *59.,
Magnetic vashing ma-

...... 39.50
Maytag Ercd-

'k 49.50

Naujas niklget Radio 5 

ibų pagauna Police calls 

• kitas visas mažas stotis 

ktai ......... *14.50

OS, F, BUDRIU INC.
417-21 S. HALSTED ST.

J
ei. Boulevard 8167—4705

Radio programai lietuvių 
kalboje: WCFL 970 kyl. ne
dėlioję, pradžia 1:15 po pie
tų. WHFC 1420 kyl. ketver- 
gais pradžia 7 vai. vakare.

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerisikuoklt su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Prl- Dykai 
Muškite braižini ar mo

deli arba rąžykite dėl
Nemokamos knygutes *How 

to Obtaln a Patent* Ir 
‘Record ot InvenL’ formos. t 

CLARENCE A. O’BRIEN
Rsgl.t.rsd Pltsnt Attern.y 

.Mariu taria., a C.a.ai.rrl.1
h.k B.iui.r

asron ttrw« frorn |.Mat OSesi 
iVansiNOTON. o. a



I O R A U O A S ”>•>dif>nis. kovo 7 3., 1932

vairus smai

NEPAPRASTOS AT
MINTIES ŽMONES

Garsus amerikietis išradė
jas Edisonas nebuvo išėjęs net 
aukštesniošios mokyklos, taip, l 
kad įvairius matematiškus ap
skaičiavimus jam atlikdavo pa 
dėjėjai. Jis atvirai prisipaži
no, kad negalėtų išlaikyti net 
paprasčiausio egzamino. O tuo 
tarpu jis savo išradimais ste
bino pasaulį ir buvo laikomas 
išradėjų karaliumi. Tai yra 
nuostabus reiškinys. Iš kitos 
pusės, pasitaiko žmonių, su 
tiesiog neįtikimais gabumais, 
kurie tačiau gyvenime jokiais 
darbais nepasireiškė.

Štai Frankas Iluksley. Jis 
1919 m. turėdamas aštuonius 

metus nustebino profesorius 
savo nepaprasta atmintimi. 
Jis be klaidos pažodžiui pa
kartodavo 12 spausdintų pus
lapių žodžius, kurį jam tik vie
ną kartą paskaitydavo. Turė
damas 10 metų, jis kartą pa
kartojo Amerikos prezidento 
Kulgįžo per radio pasakytą 
kalbą. Bet jis neturėjo jokių 
kitų gabumų, be atminties. Ma
tematiką jis labai sunkiai ?u- 
prasdavo. Mirė 1929 m. eida- i 
mas aštuonioliktus metus,

Kitas, 13 metų valkas Zer^B 
Collum galėdavo daugiu Li 
minty labai didelius skaičii^B 
Kartą paklaustas, kiek bus ■■ 
8 vis ligi 16 du sykius dau^B 
nant, jis po dviejų minu^H 
atsakė 281,474,1)76,716,67)6. lflj|Į 
tarpu net įgudę skaieiuottOH 
su plunksna rankose gal^B 
sumą skaičiaus gauti tik ^B 
10 minučių.

Didelės atminties žmonitjflH 
nom ir iš senovės. Apie ’^B 
mistokli pasakojam,i, kad HH 
žinojęs kiekvieno Atėnų įčiBS 
ėio pavardę. Komos hh]h nBI 
liūs Otonas žinojęs vist] s^B 
kareivių vardus, Filosofas BE 
nwa pats sakosi galįs pnk^B 
toti 2,000 eilučių jam kaB 
perskaityto eilėraščio. KaiBft 
uolas Mezzofanti puikiai įBfl 
kėjęs 30 kalbų ir gana 
kalbėjęs dar 27 kalbomis. 
ug kalbų mokėjęs ir SauenEB 
nas, “Lietuviais esame* 
gimę” autorius. Tuo tar^Į 
toki mokslininkai, kaip 
tonas, Pasteris, jauni hiida^Į 
nieku ypatingu iš savo drdH 
gų tarpo nesiskyrė. _B

esąs tas, kad juos vaitojanti 22? 
plikagalviams vėl atauga plau ■kaL ĮĮĮflffr

Su savo vaistais Resfieldas
esąs padaręs daug bandymų
Londono ligoninėje. Iš tų vi- '-■■ril
sų bandymų paaiškėjo, kad
naujaisiais vaistais yra gali-
ma netiktai daug neišgydomų /ė
ligų išgydyti, bet bus galima gL
žmogaus gyvenimą virš 100 L '
metų pailginti ir iki senatvės Ln
žmogui išlaikyti tvirtą kūną James Eooseve
ir jaunatvę. Resfieldas sako, Yorko valstybės
kad jo pagaminti vaistai visi- Roosevelto, kuris
škai skiriasi nuo iki šiol per- nipanijoj, kad bu
šamų pajauninimo priemonių, j<ratų partijos su
kurios buvo laiks nuo laiko iš- tikrinus tėvo noi
giriamos, bet nebuvo paremtos Valst. prezi
nei jokiais moksliškais pagrin-_____________
dais. “Gyvybes eleksiras”'. ....v . . . turėjo vilties ją
žmogaus kūno nopajaumna, į
bet ji vartojant kūnas nesen- . , . . -f ... pasisekė visiškai
sta, bet daug ilgiau palaiko’ » » i ug 60 — 70 meti
savo jaunumą, negu papras- . . . .‘ o i t- rie girg0 sunkiu
alrp r . . , r - i tizmu buvo išgy*

Toliau nurodomi keli iš dau 
gybės atsitikimų, kur prof. Kad prof. Res 
Resfieldui pasisekė su sayo1 mas nėra tik tu 
vaistais atsiekti tiesiog stebu- rimas, matyti iš 
klus. Nekuri 64 metų moteris- [ gydytojų draugi j 
kė sirgo jau ilgus metus plau-1 tikrą gydytojų ž 
čių džiovos liga. Ji hesvėrė bb kuri turės pi 
tik 84 svarus ir niekas nebe- išradimą tikrinti.

Dažnai atsitinka, kad šuo, ne prieš trejetu metų dingo 
reikalui esant, pavyzdžiui, be- gerai dresyruotas medžiokli- 
ieškodamas savo namų ar šei- “h šuo “Toby.” Anglas davė 
niininko, dėka įgimtai uoslei, skelbimus į laikraščius, bet 
atlieka kartais labai sunkius šuo vis neatsirado. Savininkas 
ir tolimas keliones. Šiuo atžvi- jau buvo bemanąs, kad jo šu- 
lgiu Suneš dažnai gali prily- nį kas nors pasisavino ir iš- 
,gti pašto karveliams ar išskre- sivežė į kitą valstybę. Bet pra- 
ndantiems paukščiams, kurie, slinko keturi mėnesiai, ir an- 
pavasariui išaušus, sugrįžta ir glas, išėjęs į lauką, vieną ry- 
puikiausiai randa savo perny- tą pamatė savo Toby suvar- 
kščius lizdus. Štai keletas pa- gūsį ir išalkusį, beslankiojan- 
vyzdžių: tį jo dvaro kieme, šunelis ke-

Pirmaisiais toro metais bu- lia™ aPie 300 kilonMtrf ir vis 
vo pašauktas į kariuomenę ir tik rado keli* > sav0 šeiminin' 
išvyko į Prancūziją vienas tu- ko “varą.
rtingas anglas, kuris, be žmo-! Bet rekordą šiuo atžvilgiu 
nos ir vaiki], paliko namie ir sumušė vieno Amerikos tur
savo mokytą šunį “Teddy.”
Praslinko keletas mėnesių, ir 
Teddy pasiilgo savo šeiminin
ko, gal būt, labiau, negu žmo
na ir vaikai. Ir štai, vieną gra
žią dieną Teddy, vizguliuoda- 
mas uodega, atsiranda apka
suose, kur jau keletą mėnesių 

[kovojo su priešu jo šeiminin
kas, Pasirodo, kad’ šuo, iš pat 
jaunų dienų prisirišęs prie sa
vo šeimininko, rado uostą, iš 
kurio jo savininkas išplaukė i 
Prancūziją, ir pagaliau fron
te surado kariuomenės dalį, ku 
rioj buvo jo šeimininkas. Var
gšas šunelis nepabūgo nei va- 

u’go, nei vokiečių granatų, kati 
■ik pamatyti savo poną, prie

Kalifornijos mieste. Ir štai Į prie žmogaus, 
praslinko pusė metų, kada šei-! §un8 ištikimybė 
mininkas savo dingusį šunį
buvo bepradedąs pamiršti,1 
kaip Harvardas atsirado far- ( 
merio dvare. Vargšas tiek pa
vargęs, pailsęs ir išbadėjęs, 
kad sugrįžęs tesugebėjo savi
ninkui palaižyti ranką ir čia 
pat iš nusilpimo sudribo. Tik ( 
dėka gerai priežiūrai, ji po1 
kurio laiko vėl atsigavo. Šis, 
rekordinis šuo atliko kelionę1 
per visą šiaurės Amerikos že Į 
myną, iš Kalifornijos į Bos 
tono apylinkes, iš visc apie j 
4,500 kilometrų.

• *Šitokias sunkias ir tolimas |

se minima.

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salta; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mentą for health 
and strength are 
found in gqnd 
cheese. And B 
the essential B 
ments of go^P 

cheese are found 
in Kraft Cheese.

EMKITE VISUS BIZNIS 
IRIUS KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE”.

ADVOKATAI

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
IRoom 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde Park 3395

ADVOKATAS.
tl 8OUTH IA SALLE 8TREET 

ioom 1934 Tel. Randolph 4383
zaiandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
241 So. Ualsted 8L Tel. Vlctory 4641 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Į Utarn.. Ketv. Ir subatos vakare

100 METŲ ŽMO
GAUS JAUNATY 

Tęsis

Londone plačiai žinomas 
dytojas prof. Vincent R< 4iek™ 
Anglijos gydytojų draugijos, 
susirinkime laikė ilgesnį pra- 
nešimą apie naują jo išrastą 
pajauninimo būdą. .Jis tuos 
vaistus vadina “Gyvybės ele-' 
ksiras.” Profesorius sako, kad 
su savo vaistais atlikęs kibai 
stebėtinus gydymo pasiseki
mus. Ligas, kul ias iki šiol ži
nomais gydymo būdais nebu
vo galima išgydyti, jam pasi
sekė visiškai išgydyti, kaip 
labai sunkias cukraus ligas, 
kraujo tįžnuodijimiis, didelį 
kraujo spaudimą, sunkias ne-, 
rvų ligas, sunkias plaučių li
gas ir taip toliau. Vienas ypa
tingiausių jo vaistų veikimų

ETIiy’S UNCLE

4 C CSV, >, 
-TVKAT'S 
TOO BAt>»

tUHA-TSTOO

I * LIETUVIS ADVOKATAS
55 N. Clark St., Room 909
| Telephone FRANKLIN 5745 }
Namai: 3117 S. Union Ave^

Telephone VICTORT 2213 f

VT'<i K 
TOO BAO 

TWAT Iki \
eoou ui TuęsKfcp 

out to et j 
< A CT2A-ZV y 
įt mau » ;

Šiemet “Draugas” ruošia dvi ofieiales ekskursijas i 
Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš New 
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDER1K VIII, 
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.

Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, 
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti 
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentry permit,

Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- 
gentūrą, o čia bus Jums išrūpinta? leidimas sugrįžti ir kiti 
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
tūra už išrūpinimą kelionei reikalingi] dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai.

Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai;

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis; 
Kovo—Mareli 17 d. — EUROPA

Balandžio—Aprii

Gegužio—May

Birželio—June

„ Ilč
Roosevelt- ngo^

KRAFT
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

ABIEM PUSĖM » 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus. 
60c. už 5 — }i nį j 

Sempelis — 10c.

PRO3AK CORPORATION

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

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

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Pheniv’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualitiea in 
tvholesome. digestible form. 1 J 

Velveeta retains all the valu^ 
elementą of rich milK. Milk M 
calcium and minerals. Everjrį, 
can eat it freely! ~

Velveeta spreads, slices, ateiti 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT
/elveeta

The Deliciou, New Cheese Food

pUST CoDklK

I
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MERGAIČIŲ GLOBA 
LIETUVOJE

uis ir jos mokamos reikalin
go darbo.

Mergaičių globa Lietuvoje 
rūpinasi dvi visuomenės orga- patarimų
nizacijos: Moterų Katalikių 
Draugijos — “Mergaičių Glo
bos Sekcija” ir “Mergaičių 
Bičiulių Draugija”.

Moterų Katalikių Draugija 
įregistruota jau 1926 m. sau
sio mėn. 16 d., bet tos Drau
gijos ‘TMergiaičių Globos Sek
cija” pradėjo veikti tik 1930 
m. pabaigoje, kuomet gavo iš 
socialinei globai skirtų kredi
tų pašalpų — 3,000 litų.

Pabaigoje 1930 m. buvo t- 
steigtas “Darbo Biuras”, ku- 

o tikslas surasti darbų jo 
kančioms mergaitėms, ypač 

Fkstančioms iš provincijos į 
Kaunu ir teikti patarimus vy
kstančioms Į užsienį.

Greta “Darbo Biuro” įstei
gti “Darbo Namai”, kuriuo
se negaunančioms darbo duo
damas trumpesnis ar ilgesnis 
darbas ir pragyvenimo šalti -

B

Per tų trumpų laikų “Dar
bo Biuras” suteikė darbo irI

273 mergaitėms;
Darbo Namuose išlaikytos 109 
mergaitės, kurios buvo trum
pesnį ar ilgesnį laikų, nes vi
so tik šiam laikui įrengta 20 
lovų.

1931 metais Draugijai skir
ta 12,000 litų.

“Mergaičių Bičiulių Drau
gijos” įstatai įregistruoti 1929 
m. birželio mėn. 11 d. Drau-

reikalingų globos perdavė 
“Mergaičių Globos Sekcijai” 
Pastaruoju laiku Draugija 
steigia mergaitėms mokslei
vėms bendrabutį — 40 lovų.

Draugijos veikimas pasirei
škė dar propaganda žodžiu ir 
raštu; Stoties Misija duoda 
pravažiuojančioms mergaitėms 
informacijos lapelius, o drau
gijos nariai, ypač pirmininkė 
p. Čiurlionienė, organizuoja 
viešųsias paskaitas: tokios pa 
skaitos buvo suruoštos: Kau 
ne, Šiauliuose, Telšiuose, Ma
riam polėje, Plungėje; taip pat 
radio.

Draugija gavo 1930 m. p?v
, . , , - 'šalpos — 2,000 litų. 1931gija turi du skyrius: Šiauliuo- * ’ *

. .. . skirta 9,(XX) litų.se ir Manampoleje. .
Liet. Pas. Washington e

1-1.

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

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4060

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

DENTISTAI

DAKTARAI:

Pliya Subara Sompati, na u-!
T ■ I Pitone Boulevard 704* jas Siamo pasiuntinys J. A. j

Valstybėms.

Kralžių skerdynių šviesgarsi- 
nė filmą pirmoji būsianti pa
gaminta todėl, kad jį savo ri
mtu istoriniu turiniu atvaiz-

Res. 9866

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 4? Street

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: Utarnlnke Ir Ketverge iki S vai.).
' Seredomis Ir Nedfillomts pagal susitarimų.

- | Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Res. Tel. Boui. 691* Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
736 West 33 Street (Kamp. 33 ir Halsted St.)
Tat: 1-1 ir 8:89-8:89 vai. vak. 

Nedėlioj sualtarua
Vai.: 1-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj suattarss

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 .Tel. Lafayette 6798

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgą^

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

8 iki 8:30 vakare'

Tel. Canal 6764 Ites? 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-ltay

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

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

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

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė
Nedėliojo pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgus 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

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

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYD Y TO JAS ir CHIRURGAS

4729 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 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451. arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Canal 6122

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 sutarti

'Draugija pradėjo veikti ir-f
gi 1930 metų pabaigoje. Drau- Į STEIGIAMA KAUNE PIR- 
gija įsteigė “Kauno stoties MA AKC BENDROVĖ LIE- 
Misijų” kurios tikslas padėti TUVIŠKOMS FILMOMS GA- 
vykstančioms iš provincijos į MINTI — "LIETFILMAS”
Kaunu ir į užsienį mergaitėms, ________
patarimais ir, ištikus nelaimei, Kaune spaudos atstovai bu-
padėti. Stoties Misija per tų vo painformuoti apie paruo- duosianti visų mūsų tautos
laikų padėjo 298 mergaitėms, gjaniųjį darbų įteigti Kaune golgotų, pradedant rusų kazo-
Kadangi iki šiam laikui Drau- pjrm^ Lietuvoj akcinę bendro- M padarytomis skerdynėmis
gija neturėjo savo globos D'jVę vardu “Lietfilmas” lietu- Kražių bažnyčioj ir baigiant 
taigos, tai apie 20 mergaičių viškoms filmoms gaminti ir sunkiais vokiečių karo okupa-
__ _______ __________________ apie to bendrovės įstatų pro- cijos Lietuvoj laikais. Tos pir-

jektų. Pasirodo, jau gana se- mosios filmos pagaminimas ai
niai yra susidariusi tam tik- sieisiųs, kaip provizoriškai ap-
ja tos bendrovės steigėjų gru- skaičiuota, apie 300,000 litų.
pė iš lietuvių finansininkų ir Tikimasi, kad ta pirmoji švies-

. menininkų. Ateinančio mene- garsinė filmą tikrai sėkmingai
šio pradžioj steigėjai pateik- praskins visai lietuviškų švie-

GRABORIAI: Boulevard 7689

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIA* LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., TeL 
Victory 4988.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
vyriausybei patvirtinti sa- /garsini, filmų ateičiai keli,

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL, Chicago

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

vo akc. bendrovės įstatus. Įs ne tik Lietuvoj, bet ir Ameri- T<1#- cicero i2«t 
tatų projekte jie numato gau- koj lietuvių gyvenamose vie
ta iš vyriausybės tam tikru tose. Visos lietuviškos filmos

UR. 6USSEN
X-R*y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

būtent: kad per dešimtį melų garsines. Aktorių •joms leng- Nedėliomis ir seredomu susitarus 
nuo “Lietfilmo” įsisteigimo Vfti pakaksiu pačių lietuvių, 4847 W. 14 ST. Cicero, III. 
dienos nebūtų leista'tais pa- juoba, kad “Lietfilmo” studi ,
čiais tikslais įsisteigti ir veik- ja rūpestingai jų pasiruošiau-i TeL Cicero 6758 
ti Lietuvoj kitai bendrovei ir ti iš jaunosios mūsų kartos. 1 
atskiriems asmenims; kad Specialistų operatorių švies- 
“ Lietfilmas” būtų atleistas garsinėms filmoms gaminti, 
nuo progresyvaus mokesčio, žinoma, tuo tarpu, teksiu pa
kai Lietuvoj demonstruos sa- sikviesti iš užsienio. “Lietfil- k*"
vo pasigamintas filmas, nors1110” akcinės bendrovės 'stei- ; Dl*n CaK* l\l 13.14^3. 
pilnam seansui sudaryti ir bū- gčjai tačiau visais atžvilgiais ' utaminkais, Ketvergais ir subatomis 

tų pasinaudota užsienio filmo- pasitiki sėkminga lietuviškų 
mis; kad būtų atleidžiamos garsinių filmų ateitimi.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
----------------- e—-----------

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

_ 3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. lengvatų savo pradžios darbiu būsiančios gaminamos švies- 
Tel. cicero 89874

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmazti Avė,
Tel. Virginia 1290 

k Yards 1138
Chicago, m.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GltABOlIIlS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Vai.:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

2420 W. Marųuette K<1. arti Westem 
Avė. Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
1821 So. Halsted Street

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po. num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Al bau y Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vaJt. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGlAlA 0036

TeL Grovehlll 1595

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CBlRUlcGAS 

Vau. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaoinis po pietų ir Nedėldiemals , 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROA-D

Ofiso TeL Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 &. 11A1 jSTED fs'i'KEĘT

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. įsuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak- 
Sventadieniais pagal sutartina.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

nuo muito ir kitų rinkliavų 
eksportuojamos “Lietfilmo”! 
filmos ir pačios tos bendrovės 
importuojama filmos gaminti 
žaliava, o taip pat dar kitų 
kai kurių lengvatų valstybės 
ir savivaldybės mokesčių at
žvilgiu.

Kai bus patvirtinti

Dd.
AKIŲ GYDYTOJAI:

LATVIAI REIKALAUJA 
BENDRO PABALTIJOS 

FRONTO ŽENEVOJ

Ryga. II. 15, Boettcherio at
leidimo bylos svarstymo pro 

Liet-'ga Ženevoj “Latvijas Sargs” 
Nuiiudimo valandoje kreipkitės fjĮI110” bendrovės įstatai, tuo- reikalauja bendro Pabaltėj va j 

kai. mandagiai, gerai ir pigiau neguli ja u pradėsiu pardavinėti tos į lstybių fronto Tautų Sųjungoj. į 
bendrovės akcijas. Tuo tarpu J Laikraštis nurodo, kad nepra- 
numatoma išplatinti akcijų užeina beveik nė vienos Tautų 
pusę milijono litų. Akcijas ga- Sąjungos sesijos, kurioj Ka
lėsią įsigyti taip pat Amerikos baltės valstybės neturėtų ko- 
lietuviai. ikios nors bylos, kad ir tos by-

Vienas amerikietis lietuvis,' los būtų paprasti nepagrįsti 
dalyvavęs tokioj pat bendro- malžumų skundai. Lig šiol Pa- 
Vėj Cikago mieste, prašus d no- baltės valstybės buvo tos nuo. 
ti jam išplatinti Amerikoj net nionės, kad jų santykiai ma- 
pusę visų akcijų. Bendrovės žumų atžvilgiu yra vietinio 
steigėjai tačiau tuo tarpu su- pobūdžio ir kiekviena jų sten- 
tinkų tik trečdalį visų akcijų gdavosi tuos santykius tvar- 
perleisti amerikiečiams. kyti atskirai. Dėl to dažnai

“Lietfilmas” pirmiausia į- atsitikdavo, kad prieš didžių 
steigsiąs rimtų filmų studijų, jų valstybių spaudimų jos at- 
o paskum tuojuu pradėsiu* silaikyti negalėdavo ir turė- 

,gaminti ir pirmųjų filmų. i(lavo eiti į kompromisų. Bet 
Studijos vadovu ir filmų re-kaip būtų, klausia laikraštis, 

žisierium būsiąs neseniai is jei visos Pa baltės valstybės 
Holivvoodo grįžusis p. Vaičkui, Tautų Sųjungoj galėtų pasi- 
o pirmoji lietuviška šviesgar- rodyti bendra kalba? Ar 
sinė filmą būsianti sukurta iš iki tam tikro laipsnio neatvė- 
is to rijos apie Kražių skerdy- sintų, tiek maižumas, tiek ir 
nes. ginančias jas valstybes skun-

P. Vaičkus jau turįs scena- duose prieš Pabaltės vaisty
tu jus lietuviškoms filmomg.įbes? Jei tuomet tokios suinte-

Tel. Boulevard 6203-8418 1

kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

IAMBL’LANCE PATARNAVIMAS D1EN4 ir NAKT| 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8č CO.
JŪHĮJ GS.ABOR1A1 .

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

DR. VAITUSH, OPT.
VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėk nuo lt iki 12

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Nuimu 
cataracius. Atitaisau trumpą regys- 
te ir tolimą regystf.

Prirengiu teisingai asinius vlauone 
atsilikimuose, egzaminavimas darb
inas su elektra parodanča maita a- 
siss klaidas.

dpeclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

resuotos gynėjos norėtų dary
ti kokių nors represinių žygių 
prieš vienų iš Pabaltės valsty
bių, tas sukeltų kontrakcijų 
visose Pabaltės valstybėse. 
Pabaltės valstybės turėtų ra 
mybę nuo amžinų skundų Tau
tų Sųjungoj, jos jaustųsi esan
čios vieningos. Apie tai tektų 
pagalvoti, baigia “Latvijas 
gargs"

dieną

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Kampas 31 Street

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo misą po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALRSTAS 

Džiovų. Moterų Ir Vyrų IJgų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Tel. Wentworth 3000
Bea. Tel. gtewan 819j

DR. H. BAR TON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 g. HALSTED aTKERr 
Vai.; 2-4 ir 7-9 vah v akai w

Rez. Phonz 
Unglewood 6641 
Wzntwortb 3U0U

Office Pn<'ue 
Wentworth ėst*.

DR. A. R. MCGRADIE
UGDYTOJAS ir CUlKt'UUėa

6558 SO. HALSTED STRJELr
V»L 1-4 Ir 7-9 vai. vakari

Vai.:
pietų: 7—8:30 vai. vakar* 

Nedėiiomia 10 iki 12
Telefonas Midway 2880

Hemlock 1111

DR. V. S. NARES
(Naryaucka* >

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1420 Weat Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak. 

Utarn. M Ket*. vak. pagal aatartį

A. L DAVIDONIS, M. D,
8918 SO. M1CH1UAN AVKNLe 

Tel. Kenwood 6197
falaadoa:

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

apart «ventadlenlo ir ketvlrtadleul.

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vak: 1-4. 7-9 Y. Y. Uaklrlant Ket v

Z
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LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G 0 J E

CICERO, ILL.
Federacijos 12 

kiinas įvyko vasario 28 d.

s ii gerb. klebonui už jo gražų 
darbų, prisidedant prie konfe- 

sk- susirin- rancijos. Kun. Vaičiūnas visa:

T0WN OF LAKE

nos veikalas, bus dainų, mu
zikos, kalbės* įžymūs kalbėto
jai. Po programos bus žaidi- 

j mai. Gerbiamieji! nepraleiski-
—-r------ jt« Šio gražaus vakaro ir daž-

X Nekalto Prasidėjimo Švč. n’au bendraukite su jaunimu. 
Mergelės moterų ir merginų Ypač jaunimas turi neužmirš- 
dr-ja rengiasi gražiai savo na- *’• I*anKa nemokama, 
rius pagerbti kovo 13 d. 3 .vai.
popiet vienos narės namuose 
(4356 So. Rockwell St.). Bus 
suteiktos dovanos 9 narėms, 
kurios nesirgo 10 metų. Ir aš, 
gausiu...

NAUJA KNYGELE

BRIGHTON P ARK
Novena į šv.- Juozapą, 

Marijos Sužieduotinį

bama, kokia bus ta vakarienė 
ir ar mokės vyrai suruošti jų 
tokių, kokias suruošdavo mo
terys. Visi laukia to sekma
dienio.

Vakarienės bilietai jau pa
skleisti po parapijų. Bilietai 
pigūs: augusiems 75c., vai
kams iki 16 metų—50c.

Pupa

Šį novena yra apdovanota 
I Šv. Tėvo Pijaus TX kovo 26 d., 
j 1876 m. sekančiais atlaidais: 
j 1) 300 dienų atlaidų kiekvie
nų kartų ir 2) pilnieji atlai
dai novenos laiku.

Novenos knygelėje randasi 
šie skaitymai: Šv. Juozapas- 
Gyvojo Tikėjimo, Vilties, Mei 
lės, skaistybės, nusižeminimo, 
kantrybės, sumanumo, klusnu
mo ir net^jįp pavyzdys. De
vynioms dienoms pritaikintos 
maldos ir pabaigoje šv. Juoza
po litanija.

Šv. Kazimiero Akad. rėmė- 
la Fed-jos susirinkimu- lanko M.1 '•k>rius stroPiai ren«iasi

prie vajaus vakaro, kuris į-
i - - o,, ♦, i,: vyks kovo 13 d, J. Krienčiausirbe musų skyriui turėti toki J

darMtų dvasios vadrj. Atsto- ^otairtj (4800 S. Wood St.), 
• priminė, kad konferonei- 6 vak ™kare- Kas k°-

jos paveikslai yra padaryti ir 
galima jų gauti pas fot. A. W.
Bertašių (1435 So. 49th Ct,
Cicero; Tel. Cicero 3709). Mū- 

įsu dvasios vadas ragino visų

Itelvvavo iš viso II draugi-,ir du“da «raži,i Pa‘a™«- (ia
jų. Tai labai puiku, bet yra 
tokių draugijų, kurios mažai 
dėmesio kreipia j Fed-jos vei- 'ai 
kimų; tur būt, tos draugijos 
yra labai silpnos arba jų at
stovai tingi j Fed. susirinki
mus eiti. 12 skyrius pataria 
toms draugijoms išrinkti kitus 
atstovus, kurie dalyvauti) Fed. 
susirinkimuose. Sus-me nebu
vo atstovauta: Moterų Sų-gos 
2 kuopa; Nekalto Pras. Švč. 
Mergelės jaunų mergaičių dr- 
ja (neturi iš ko atstovių iš-

įsigyti tuos paveikslus ir tu
rėti atminimui.

Į Susivienijimo seimelį, ku
ris įvyks kovo 13 d. išrinkti 
atstovai: EI. Rad&iuvienė, A. 
Petrošiūtė, K. Žilvitis, J. Vil
kas ir A. Valančius.rinkti?); jaunameičių choras

nerangus, nes jau kelinti me- j Mūsų ^rb. klebonas pasiū
lė išrinktitai nelanko Fed. susirinkimui10 įsriuKii komisijų 

ir nemoka metinio mokesčio, Į Washingtono sukaktuvių pa 
(tur būt, negera valdyba; dr-,minėjimui.

kių svarbių užduotį atlieka 
rėmėjos. Jos rengia vajaus va
karų ne savo iždo naudai, bet 
vienuolyno sesučių naudai. Jei 
šie nedarbo laikai yra sunkūs 
visiems, tai kų bekalbėti apie 
mūsų sesutes kazimierietes. 
.Joms keliaropai sunkiau. Ee 
lėšų jos negali pačios siekti 
aukštesnio mokslo, kad galėtų 
mokyti mūsų jaunuomenę. Jos 
iš niekur nieko negauna, iš
skiriant rėmėjas. Sesutės juk 

Jurgio ,nasii lietuvaitės, mūsų
dukterys, mūsų seserys

Krės

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ 
KUN. BRIGMANO BROLIS 

PETRAS

X Federacijos 19 skyriaus Praėjusių savaitę ‘Draugo’ 
mėnesinis susirinkimas- įvyko 'a*vakorčių agentūroje išsipir- 
vasario 28 d. Dalyvavo kelių laivakortę Petras Brigma- 
draugijų atstovai. Buvo įvai ;nas’ kun- L. Brigmano brolis, 
rių pranešimų ir priimta eilė^1 Brigmanas iš New Yorko 
nutarimų. išplauks balandžio 30 d. mi !-

Ijabai naudingai visoms lie- laivu “Ue de France”, 
tuvių kat. draugijoms ir at-; “Draugo” laivakorčių age- 
skiriems asmenims priklausv-,n^ara išrūpino jam visus rot 
ti prie Federacijos. Bet neži, kalingus kelionei dokumentus, 
nia, kodėl dar ne visos drnn- kaip antai, Lietuvos užsienio

Jr gijos priklauso ir neatsiunčia Pas$, leidimų grįžti ir išpildė

PATAISA

ja ilgai negyvuos, jei prie Fed. kad
Jei bus reikalas 1<aip neparemti. Tur būt savo atstovų. Būtų daugiau !,ncome texus.

Fed skyrius būtų tam Sir(^is būtų akmeninė, jei no- kilnių darbų nuveikta, išvien P-nas P. Brigmanas yra at-

LAIŠKAS
T. A. D. Products,
3133 So. Halsted St.,
Chlcagro, UI.
Gaubiamieji: „

Aft vartojau jūsų raistu,, Ir emi pil
nai užganėdinta. Sirgau per C metus. 
Gyvenimas man buvo memal-onus. 
Vartojau visokių daktarų vaistus, 
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant op -- 
racjlos.

Kai vienas žmogus patarė T. 
! vaistus pavartoti, tai pirkau £0Vakarimi) Valstybių Lietu- bonkų. Tuoj pasijutau geriau. Ii 

i e •• tojpu 5 bonkas ir dabar esu pllvių Katalikų konferencijos, į- sveikai veliju visiems savo gerlan- 
vykusios vasario 14 d. Cice ' dingams vartoti T. a. d. me

ro j, aprašyme nepaminėti A. L. Su pagarba.
Mrs. F. Zenaviek.

3OT9 W. 47th St., Chlcago. 111. . 
Šitokių laiškų mes turime Šimtus.

'Ci'/nnskns P Gnilhiu P Stn. 1T- A‘ 11 per 12 metų dnu««Uu‘ žm°-
ivlZaUk KaS, L. liAlllUS, r. pagelbėjo, dabar tebegelbati ir
gyte ir S. Abromavičiūtė. toHau-

t: A. d. PROTMCTS

R. K. Susivienijimo 163 kuo-
Komisijon išrink aL*dlankysite j vajaus vakari), veikiant Dievo garbei ir mūsų vykęs į Amerikų prieš 28 ine-įp°s atstovai: A. Mockus, P.

ti- Anf Valančius Pr Jan- kurio Pe,nas e>na vienuolynui. tauto.4 gerovei. Užtat, kurios tus *r daug Pa "žibėjęs savo
įkaitis ir Anas. Valančius. Tų vakarų bus išleistas ra- draugijos dar nepriklauso, įs- broliui Laurynui išeiti į kuni-

I
negali priklausyti); Bern. Ko- Pasireng?s- 
legijos rėmėjų 21 skyrius ma
žai kų veikia, nes atstovai tik i -- - - ------------ • . .. , . . ,„ls
norą kartu nėr motu. at.ilan-l Fed. ’2 skyriaus knygų ti- d,» »P«rata», kuq padovanojo tokit. Mokės,>s - 1 doleris M".
P° $ ‘ i-rinimn Vnmisiia tat-oooSs Peoples Furniture krautuvė, metams. Mokestis visai mažas, .kė (negerai, kad mūsų kolo- knmmo komisija pranese apie T ‘ . . . r ,1 ,j .a-
nuo tok, skyrius taio mažai -patikrinimų. Skyrius per 1931 Jei kas tlk,eto dar n<,ra Pu" 0 8al‘nia dau« «er0 Padaryti, 
veikia). Sis skyrius ateina,tarėjo pajam, $392.25, ik- > -tai «•“ P“ ' X Ka“"'e™

laidų $301.34; dabar pas ka
sininkų yra $90.91. ’

A. Valančius, rast.

Rep.

jas.

PRANEŠIMAS

mėjų skyrius vasario 28 d. 
buvo surengęs kauliukų loši
mus p. Anužienės bute. Nprs 
tai buvo lošimai, bet kartu 
buvo ir bankietas

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
3133 So. Halotod Street 

CHTCAGO, 1ĖU

atstovų, kada jų vajus eina, 
o vajaus nesilanko ištisus 
metus ligi kitos Šv. Kazimie
ro dienos. Taip daryti negra
žu. Fed. 12 skyrius pataria 
visoms draugijoms išklausyti
atstovų pranešimus apie jų Misijonierius jėzuitas tėvas Parke. Mokoma kepinio, viri- 
lankymųsi Fed. sus-me. Be- Brilzikas praneša, kad jo ko- 1110 ir siuvimo, 
veik visos draugijos turi iš- 1 espondencijų nuolatinis ad- 
rinkusios po 3 atstovus, daž- resas yra *^s: 
iriausiai tik 1 dalyvauja. Taip BEV. J. BRUŽTKAS, S. J.

I 207 York Street,negali būti. ĮI
Kų draugijos veikia:

Šv. Antano dr-ja iš vakaro
4parapijos naudai pelno padu . 

rė $55.00. Gražus darbas. Die-J 
vo Motinos Sopulingos dr-ja 
iš kauliukų lošimų beturčiams 
nariams šelpti gavo $50.00 pe
lno. Labai puikus darbas, la 
liai naudinga priklausyti prie 
tokios draugijos. Šv. Vardo

’ Brooklyn, N. Y. 
arba

REV. J. BRU.ŽIKAS, S. J. 
St. Jobn’s College,
807 Superior St., 

Toledo, Oliio.

PRANEŠIMAS

“Building and lx>an Reser 
Jėzaus dr-jos vakaras puikiai hxxchange apskričio Cook, 
pavyko. Ši dr-ja turi daug ren«ia sPn,Ku programų kas 
naujų narių ir pradėjo gerai P>r,,,a(lieni 9 vai. v. (MCPL 
ir smarkiai veikti. Turi apie rat^° stotis), kurioje garsina- talkininkės 
150 narių; vyrai nepamirški- ,ni vlen ^k spulkų reikalai, rengti. Apie surengtų vasario

X Moterų Sąjungos 21 kuo
pos vakarinius kursus lanko 
daug moterų ir mergaičių. Pa
mokas įvyksta kas antradienį . . .
7 vai. vakare, Denni« Square STež,aj buvo 8kaniaiR val8iai8. y?"10"* 'r k,tl KarBfl1' ar"s 

pavaišinti, gražiomis dovano
mis apdovanot), ir (žmonės ski
rstėsi, geraį nusiteikę. Garbė 

X Rengiami kauliukų loši- ir padėka pridera Anužienei,
mai neturtingai mergaitei su- Stankaitei, Gužaitei, Lindžiū- 
šelpti, kovo 19 d. (4628 So. tei, Lindzienei, Paulienei, Ru- ka,° “The Man 1 Killed.” 
Wood St.). Tam daugiausiai dienei, Rudokienei, Zunukie- United Artists teatre rodo- 
darbuojasi visiems gerHi žino- neį jr o labiausia svete- Ina “The Greėks Kada Ward 
nia biznierė J. Stugienė. Ver- Hanis, kurie atsilankė ir pa
tu paremti tokig kilnus dar rgmė tų kilnų darbų. Širdin- 
i’as- v ga padėka visiems, kas bet

Vietine ]iUO prisidėjo! Tegu Dievas
------------------ šimteriopai atlygins gerada-

Labd. Sąjungos 1 kuopos rjanis! 
gausingas susirinkimas įvyko x Jau ^„^0 F. Vaiče- 
vasario 28 d. Pranešimų apie kauskas^ Silinskienė, Ereckie- 
seinių patiekė p. J. Čepulienė, ųė, O. Kazlauskienė, taip put 
Apie centro veikimų pranešė pasveiko ir žada vėl eiti lenk- 
A. Mažeikaitė, papildė Slidei- tynių “Draugo” vajuje, 
kienė. Darbininkės^ išrinktos Pelėda

centro piknikui _____________

Chicagos teatre rodoma 
Arsene Lupin,” dalyvauja 

nes visi Jphn Barrvmore, Lionei Ba-

tai.
Roosevelt teatre tebeina vei 

kalas “Shanghai Express.”
McVickers rodoma “Bro- 

ken Lullaby,” paimtas iš vei-

for Them.”
Oriental teatre rodoma vei

kalas “After Tomorroiv.”

RKO TEATRUOSE

•State — Lake teatre dabar 
rodoma indomus veikalas 
“The Lašt Sąuadron.” Įdomi 
ir įspūdinga drama.

Palace teatre rodoma, vei
kalas “A Kouse Dividcd.” 
Be to asmeniškai dalyvauja 
programos išpildyme garsūsX Vyčių 36 kuopos sus-mas

te. Maldos Apaštalavimo dr- Lietuvių Spulkų Lyga susi- .21 d. vakarų pranešimų patie- įvvko vasario 25 d Istoio nau- ar^s^a^ — Morton Downey
ja iš pavykusio vakaro gavo domėjo tuo, nors kai kurios kė O. Navickaitė. Vakaras la- ji nariai: J. Gerčius, L Kli-
daug pelno. spulkos ir nepriklauso prie bai gerai pavyko. Komisija niaitė ir L. Gricius. Du nariai

Šv. Pranciškaus tretininkų Reserve Exchange, bet kad dėkoja visiems, kurie prisidė- sunkiai serga: A. Masiūnaitė Pavo83mas
vakaras parapijos naudai da- panaudoja tų garsinimo pro- jo prie vakaro. Komisija bu- gv Kryžiaus ligoninėje kamb. -—
vė gražaus pelno. Šv. Grigu- šaukia savo bertaininį su- vo: O. Navickaitė, Knataits- 204 ir pirmininkės brolis J.
liaus choras iš koncerto davė sirinkimų penktadienį, kovo kaitė ir pirm. Sudeikienė. Ališauskas Washington Parko 
pelno $50.00 parapijos naudai. 18 d., Jos. J. Ežerskio svetai- Kuų. Kudirka, centro kasi- ligoninėje (437 E. '60tli St.)
Labdariu 3 kuopa iš vakaro (4600 So. Paulina St.). ninkas labai serga. 1-mos kps. kamb. 120. Nariai, aplankyki-
beturčių naudai pelno gavo Spulkos, ypač lietuvių, iš- nariai nutarė Mišias užsakyti te ligonius.
$8l.(X>. Graži auka vargšams! laikė ir dabar narsiai kovoja už jo sveikatų. Po susirinkimo buvo graži

Garbė mūsų draugijoms, depresija ir su tuo finansi- Bazarėlis gerai sekasi, visi programa. Vakaro vedėjas J. 
kad jos taip gralžiai veikia. n*u krizių. Jos atlaikė tų ko- nariai sunešė daug daiktų. Su- Avilpa papasakojo juokingų,
Tegu Dievas joms padeda! pavyzdingai, kaip ir kitos deikienė deda daug pastangų, nuotikį. Gralžiai dainavo B.
Musų jaunimo draugijos taip lietuvių finansinės įstaigos. Bazaras įvyko vasario 28 d. Vaičiulytė, A. Lindžius, J., 
pat neatsilieka “ rv_i_s , . , . .

draugijos dirba iš vieno. 4mirti ir pro tamsius debesius karų žmonės valgė gerų ir ga- M. PaŠkaitė. Visiems pijanu
Fed. skyrius prašo visų dr- Sviesi saulutė vėl pradės švie- rdų kugelį akompanavo R. Moisinaitė.

gijų valdybų surašyti blan--fti “prosperity” spinduliais, Naujos narės įstojo: J. Lu- X Vyčių 30 kuopa rengia 
kus, kuriuos skyrius prisiun- tai spulkos, kaip tie kareiviai košienė, A. Bagdonienė, M. kauliukų lošimus kovo 12 d. 
tė. Ar jos būtų pašalpinės ar itempti, tiktai laukia progos Laurinavičienė. parapijos svetainėj, 7:30 vai.
idėjinės, vistiek turi surašyti pradėti kovų su didesniu pa- Nutarta rengti vajaus vaka- vakare. Įžanga 35c. asmeniui, 
blankų ir pasiųsti Fed. sky- siryžimu ir tų taip kenksmin- ras. Komisijon išrinkta: Če- Bus daug dovanų. Kviečiame 

8ų depresijų nugalėti. pulienė, O. Navickaitė, B. Kai- suaugusius, jaunimų ir kuopos
Apie \ ak. Valstybių konfe- įDraugas: vaitė, Lukošienė, Gedvilienė, Vyčius gausiai susirinkti ir

reneijų, kuri įvyko vasario 14 * Klausyk WCFL kas pirma- O. Knatauskaitė ir pirm. M. gražiai laikų praleisti,
d. parapijos svetainėj mūsų dienį 9 valandų vakarų. Įdomi Sudeikienė. Didelė komisija; X 36 kuopos Vyčiai savo
gerb. klebonas aiškino, kad programa ir įdomi prakalbėlė. manom, kad bus didelis va- vajaus metu kovo 31 d. rengia
konferencija puikiai pavyko. John J. Zolp, . karas. Žiūrėsim, kų jos nu- įdomų vakarų su gražia pro-
Fed. 12 skyrius taria ačaū nm- Liet. Sp. Lyg. rašt. veiks. Onytė grama. Bus suvaidintas sce-

.inuzuras {vyno vasario o. vaiciuiyte A. Landžius, k. 
icatsi lieka nuo mūsų se- Taigi, dabar, kada jau krizis, įr kovo 2 ir 4 dd. Visiems dė- G rilis, B. Barkauskas, J. Lin- 
draugijų; žodžiu, visos jSeikvojųs savo jėgas, pradeda koja už parėmimų. Pirmų va- džius, J. Šuėaitė, L Klimaitė,

Tony Wons ir kiti. Bus paro
dyta taipgi Lindbergo kūdikio

West Side.— Aušros Vartų' 
parapijos vyrų tradicinė va-1 
karienė, rengiama per atvely- ( 
kj (balandtžio 3 d.) suįdomino 1 
visus vestsidiečius. Visur kai-

ŠOKIŲ MOKYKLA

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

W. MISEVI6IUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

t4.hnrpi«»»^
(Mkninerte Jewelrr » Ratilo) 
Pirkusieji pns mus už ar dau

elne bue d r k P j nufntnersfuntl
M50 West 63 St., Obicago III

'• T01 
Rėminėj,

Savininkas
O«1 geriausios rųfties 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GREKN VAI,I,KY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir aurtų.

4«4Ž SO. PAUUINA STREET 
Tel. Boulevard 188#

Wm. J. Kareiva

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS SU PILNU UŽ

LAIKYMU
Didelis, šviesus moderniškas i 

j kambarys privatiškam name;
, su geru valgiu ir baltinių ap-1 - R dilbi
skalbimu $9.00 j savaitę. Krei-,Mf IBx5nvvnAv flb uUK

A ŽADI KRAUSTYTIS?

pkitės į antrų aukštų;
2140 West 22nd Str.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda namas su groce- 

rnės bizniu. Žemai 3 kamba
riai, aukštai 5 kambariai, ge
ras bcizmentas. Biznis išdirb
tas per 7 metus. Šalę lotas ir 
garadžius ant 3 karų Sena na
šlė priversta greit parduoti. 
4605 So. Washtenaw Avė.

7120 8o. Rockwell 9t 
Tel Republie 5099'

Mes pertnufuojHrne pbiov 
fotmėhis ir kitokiyn* dnlvk’

pMt&raavnittt' yru v 
taflt gūras ir nebranKii-

pervež&uic daiktus iė i. 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZ A S
Narni) Statymu Kontraktorius 

rui»M i»utrluMHlii> nainup uis

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.

i;i

!7TW 8. CALIFOBNIA AVĖ.
Retnloek t>>#

Tarus kasnbltr SSM

D. GRICIUS
OBNffRAIJe KONTRAKTORICS 

namus kaip muro taip w
mažiausio iki ilKlžlauslo

M» WE8T 09th STREET

Tet Bemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
Namu statymo kontrak

to r ins
6504 a WASIITENAW AVĖ.

look ttfl
JOHN YERIES

Namų TalaT 
fUpubltc

A Haatlae Uatuvla 
KONTRAKTO RITTS 
darbas pilasi garantuotas

WtST 69th STREET




