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Anglija šaukia Padunojaus konferenciją
LIBERIJOJ GYVUOJA VERGIJA; t 

VALSTYBES IMA VEROJ
Japonai nepatenkinti T. Sąjun

ga; nori iš jos išeiti

KINAMS YRA REIKALINGA VIENYBE 
IR GINKLAI — FINANSŲ MINISTERIS

PADUNOIAUS REIKALE 
KONFERENCIJA

LONDONAS, kovo 26. —
Prancūzijos vyriausybės ragi
nama Anglija čia sušaukia 
Padunpjaus valstybių ekonomi 
škos uuįjos reikale konferen-
.. • icijų.

Konferencijon kviečiamos 
Prancūzija, Vokietija ir Itali
ja.

GAL IŠEIS IŠ T. SĄJUN
GOS

TOKIJO, kovo 26. — Vietos 
japonų laikraščiai praneša, 
kad japonų karo ir užsienių 
reikalų ministeriai yra linkę 
Japoniją ištraukti iš T. Sąjun 
gos. Tada japonų veikimo nie
kas pašalinis negalėtų .varžyti.

LIBERIJOJ VERGIJA

AVASHINGTON, kovo 26.— 
Susekta, kad J. Valstybių.1 glo 
bojamoj Liberijos respublikoj, 
Afrikoj, susekta pilnai žydinti 

į vergija.
i J. Valstybės ima veikti. Jei 
į kaip, tai tos respublikos pre
zidentas Barclay’us neteks
savo vietos.1 . :i Liberija yra negri} respub
lika.

PAPILDYTAS MINISTERIŲ 
KABINETAS

TOKIJO, kovo 26. — Japo
nų ministerių kabinetas, kaip 
žinoma, andai neteko naminių 
reikalų ministerio. Dabar jo 
vieton įstatytas teisingumo 
ministeris Suzuko, o i šio pas 
tarojo vietų pašauktas buvusia 
Formozos gubernatorius Ka- 
wamura.

SANTIAGO, ČiĮi, kovo 26.- 
Vakar radikalų būrys sukėlė 
prieškatalikiškas demonstraci
jas. Neradę sau palankumo, 
nosis nukabinę radikalai išsis
kirstė.

NETEKO DAUG GYVEN
TOJŲ

ŠANCHAJUS, kovo 26. — 
Šio miesto kinų valdyba pra
neša, kad nuo konflikto pra
džios miestas neteko 820,000 
kinų ir apie 9,000 svetimšalių 
gyventojų.

NAUIAS ISPANIJOJ 
STREIKAS

MADRIDAS, kovo 26. —
Orense provincijoj vyksta triu 
kšmingas darbininkų streikas, 
kurio priešakyje yra radika
lai. Streikas kilo, kada vyriau- 
sybė nutraukė prie geležinke
lio vedimo darbus. Streikinin
kai dinamitu išvarto telefonų 
ir telegrafų stulpus. Daugelis 
radikalų areštuota.

MASKVA UŽGINČIJA
MASKVA, kovo 26. — So

vietų vyriausybė užginčija ži
nių, būk iš Vokietijos čia at 
vyksta prof. . specialistas gydy 
ti sergančio diktatoriaus Sta
lino. Pažymima, kad Stalinas 
yra sveikas.

KO KINAMS REIKALINGA

ŠANCHAJUS, kovo 26. - 
Kinų finansų ministeris Soo- 
ng pareiškia, kad kinams rei
kalinga dviejų dalykų priešo 
nugalėjimui. Pirma, kinams 
reikalinga vienybė, o antra — 
naujovinė karo organizacija ir 
naujoviniai ginklai. Tai įsigi
jus, priešas nebūtų toks bai
sus.

MEKSIKO) SUŠAUDYTA 
10 PLĖŠIKŲ

MEXIC0 CITY, kovo 26.— 
Karo sekretoriaus gen. Calle- 
s’o įsakymu sušaudyta 10 plė
šikų, kurie užpuldinėjo kelei
vinius traukinius.

GRJŽTA NAMO ORLAIVIS

Kinų kareivių būrys, vadinamas 
senuolių kapų kulkosvaidžiais sulaiko j
---------------------- T--------------

SVARO PUOLIMAS NESU
MAŽINO AUKŲ

LONDONAS, kovo 26. — 
Salfordo vyskupijos labdarin
gosios kataliki} įstaigos ne
daug nukentėjo dėl sterlinge 
svaro puolimo, kaip pranešta 
iš vyskupijos raštinės. Geri ka-p'^ 
talikai nemiršta šių įstaigų, 
kad ir kiek mažesnėmis auko
mis.

Šios vyskupijos* i(Salfordo) 
katalikų maldininkų grupė ir 
šiemet vyks į Liurdų. Maldi
ninkų priešakyje bus pats vys 
kupast

82 METUS IŠBUVO 
VIENUOLE

LONDONAS, kovo 26. — 
Šv. Pranciškaus vienuolijoj 
Tauntone mirė vienuolė Mary

* “saumidystės būrin,” šąli 
aiko jarponų veržimąsi. /

šalia Šangltajaus užsiglaudęs už

NORĖJO TRAUKINIU 
VAŽIUOTI

triukšaIas DEL PIKTA-j Alfredas Mas’as, 12 m. amžk 
DARYBIŲ CHICAGO^ iŽ Harvey’o mirė Illinois Cent

ral ligoninėje. Jis norėjo pasi-
vogdamas traukiniu atvažiuoti 
į Chieagą. Buvo traukinio mir

Nesenai prez. Hoover’is 
Chicagos.Lfederalinį teisėjų

i aukšles-J,nS<',8tas- 
nę vietą — apygardos apelia
cijų teisman. Šį paskyrimų 
davė pątvirtinti Renatui. Sena
to komitetas pradėjo išklausi
nėjimus, kurių metu prieš tei
sėjų AVilkersoną sukelta galy
bė audrų, pasipriešinta jo pa
aukštinimui. Tada tuo reikalu 

: atsiliepė žinomas Chicagos 
I prieš kriminalistus kovotojas 
adv. F. J. Loesch’as. Jis pra
nešė komitetui, kad krimina
listai yra padarę sumoksią 
prieš teisėjo AVilkerson’o pat
virtinimų. Jis įvėlė federalinį

ISIGAVO I NAMUS

Trys plėšikai viliugingu bū
du įsigavo į namus, 5552 War- 
wick avė. Išėjo su 250 dol. 
pinigais ir daugiau kaip tūk
stančio dolerių vertės brange
nybių.

VIENĄ NUŠOVĖ, KITĄ 

SUĖMĖ

PERNiAMBUCO, Brazilija, 
kovo 26. — Vokiečių orlaivis 
“Graf Zeppelin’* grįžta atgal 
į Vokietijų.

SUVARŽYTI “INDŽIONK- 
ŠENAI”

AVASHINGTON, kovo 26.- 
Prez. Hoover’is pasirašė kong
reso pravestų įstatymą, ku- 
riuomi yna varžoma “injunc- 
tions” naudojimas.

Martba Butti, 98 metų amž
A elionė vienuole išgyveno 82 prokurorų Jobnsonų Chioagoj 
metus. Įdomiausia, kad ji per 
visų savo gyvenimų Tauntono 
miestelio nė kartų neapleido.

ir jo .vienų padėjėjų 
rilio.

Par-

New Park’o viešbuty polic- 
monas Geisler’is susidūrė su 
dviem plėšikais, kurie kėsino
si apiplėšti šalia viešbučio vai
stinę.

MIRUSIO VYSKUPO SHA- 
HAN’O PALIKIMAS

AVASHINGTON, kovo 26.— 
Miręs Amerikos katalikų uni
versiteto rektorius emeritas 
vyskupas Sbahan’as paliko a- 
pie 60,0(X) dolerių vertės tur
to. Didesnė šio turto dalis už
rašyta minėtam universitetui. 
Savo namus ir 4,000 dol. ski
ria. Šv. Kryžiaus akademijai.

NELEIDŽIA TYRINĖTI
KASYKLOSE DARBO 

SĄLYGŲ

MTDDLESBORO, Ky., kovo 
26. — Automobiliais atvyko 
apie 50 studentų ir studenčių 
iš rytinių kolegijų tyrinėti 
vietos anglių kasyklose darbK 
sąlygas.

Juos pasitiko šerifas. Jis 
liepė atsilankiusiems tuojau 
grįžti atgal ten, iš kur jie at
vyko. ‘‘Tyrinėtojams” nebuvo 
kito išėjimo, kaip tik paklau
syti šerifo įsakymo.

Dabar senato komitetas pa
saukė į Washingtoną prokuro- • š°vė, o kitų suėmė, 
rų Johnson’ų, o adv. ParrilloĮ
užveda bylų prieš adv. Lęes-, 
ch’ų. Be to, prokuroras John
son’as pranešė, kad jo “pri-
mary” rinkimų Chicagoj adv. 
Loescb’ų pašauks prieš fede- 
ralinę “grand jury.”

GAISRAS SKERDYKLOSE

Morris d )Co. trųšų dirbtu 
vėje, 44 ir Laflin gat. buvo 
gaisras. Turima apie 10,000 
dolerių nuostolių.

SUSPROGDINTA BOMBA

Ties parduotuve, 2659 W. 21 
gat., susprogdinta- bomba.

ŽUVO NUO DUJŲ

Tomis dienomis dviejose vie 
tose du jauni vyrai žuvo nuo 
“monoxide” dujų. Jie taisė 
savo automobilius mašinų ri-^ 
duj užsidarę.

A. a. KUNIGO l^ELTKSO KUDIRKOS, 
Marijonų Vienuolyno vieno žymiausių asme
nybių mirties dėlei Kunigi} Vienybės vardu 
reiškiu gilios užuojautos Tėvams Marijo

nams.

KUN. NORBERTAS

Kunigų Vienybės

PAKALNIS

Skaudamom širdim, dėliai mirties buvusio 
Aušros Vartų parapijos klebono ir brangaus 
mūsų geradario, a. a. KUN. F. KUDIRKOS, 
širdingos užuojautos reiškiame Marijonų 
Kongregacijos Provincijai Amerikoje

M. T R M. J ASN AUŠRAI.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VEDYBOS, GIMIMAI, MI
RIMAI IR LIETUVOS 
GYVENTOJU PR’E-

AUGLIS

1931 m. visoje Lietuvoje į- 
vyko 18,840 vedybų. 1930 m. 
vedybų buvo 18,299, 1929 m. 
— 17,457. Iš čia matyti, kad 

' pernai buvo 541 vedybomis 
daugiau negu užpernai ir 1,383 
ved. daugiau negu 1929 nm. 
1000 gyventojų vedybų teko: 
1931 m. 8, 1930 m. 7,8 ir 1929 
m. 7,5. Daugiausia vedybų bu
vo miestuose. Štai, 1000 gy

ventojų vedybų įvyko: Maria-
Policmonas vienų plėšikų nu mpolės m. 22,1 (1930 m. 18,6), 

Kauno m. 17,6 (16,6), Šiaulių 
m. 14,9 (13,7), Panevėžio m. 
14,2 (13,9), Ukmergės m. 10,5REIKALAUJA MAŽINTI 

IŠLAIDAS

AVASHINGTON, kovo 26.- 
J. Valstybių prekybos rūmai 
padarė nutarimų. Reikalauja, 
kad krašto vyriausybė būtinai 
sumažintų išlaidai. Kitaip gi 
galima sulaukti finansų krizio.

KOVOJAMA PRIEŠ 
KOMUNISTUS

(11,2) ir Klaipėdos m. 8,7
I (6,6)-

Pernai gimė 63,4119 vaikų, 
32,691 berniukas ir 30,728 me
rgaitės. 1930 m. buvo gimę 64, 
164 vaikai ir 1929 m. 63,083., 
Pernai gimė 685 vaikais ma
žiau kaip užpernai ir 336 vai
kais daugiau kaip 1929 m. Vi
soje Lietuvoje 1000 gyventojų 
buvo gimimų: 1931 m. 26,8, 
1930 m. 27,4 ir 1929 m. 27,2. 
Daugiausia gimimų buvo Tau 
ragės apskr.

Mirė pernai 37,478 žmonės,

GUATEMALA City, kovo 26.
— Guatemala respublikoje ir 
toliau tęsiama vyriausybės ko
va prieš komunistus. Kasdien' 19,359 vyrai ir 18,119 mote
ris daugiau raudonųjų areštuotu,, 1930 m. buvo 37,151 miri 
jama.

WASHINGTONE IEŠKO
MAS

mas ir 1929 m. — 39,669. Iš
eitų kad pernai mirė daugiau 
kaip užpernai, tačiau, iš tik
rųjų, mirimų skaičius yra su
mažėjęs, nes juk gyventojų

AVASHINGTON, kovo 26.— jan daugiau buvo. Štai 1000
Pagaliau šioj krašto sostinėj 
imta ieškoti pagrobtojd lakūno

gyventojų buvo mirimų: 1931 
m. 153, 1930 ra. 15,9 ir 1929

pulk. Lindbergh’o kūdikio. m. 17,1. Dan granai a mirė žmo

nių Marijampolės mieste.
Pernai natūraliai gyventojų 

priaugo 25,941 žmogumi, 13,- 
332 vyrais ir 12,609 motei 
mis. 1930 m. gyventoji) pria, 
go 27,013 ir 1929 m. 23,4' 
1000 gyventojų priaugo: 
nai 11, užpernai 11,5 ir 1 
m. 10,1. Didžiausias gyvento-' 
jų priauglis yra Trakų apskr.

Šių metų sausio 1 d., iš gi
mimų ir mirimų išvedant, Lie-j 
tuvoje buvo 2,392,983 gyven
tojai, iš jų 1,147,742 vyrai ir
l, 245,241 moteris. Palyginus 
su 1931 m. sausio 1 d. šiemet 
gyventojų buvo 25,941 dau
giau. Šių metų sausio 1 d. mo
terų buvo daugiau kaip vyrų 
97,499. Per metus tas skaičius 
sumažėjo 723 moterimis.

Mūsų miestai iš natūralaus 
gyventojų prieauglio labai sil
pnai teauga.' Šių metų sausiu 
1 d. gyventojų buvo; Kauno
m. 99,530, Klaipėdos 37,142< 
Šiaulių 23,249, Panevėžio 20,-' 
562, Ukmergės 11,365, Marija-, 
mpolės 9,991/

PIRMOS IR ANTROS KLA
SĖS MOKINIAI TURĖS

ILGESNES ATOSTOGAS

Kovo 9 d. švietimo, minis
teris pasirašė “Vidurinių ir 
aukštesniųjų mokyklų darbo 
tvarkos taisyklių” pakeitimą^ 
pagal kurį vidurinių ir aukš
tesniųjų mokyklų pirmos ir 
antros klasės mokiniai palei
džiami atostogų gegužės mėn. 
31 dieną. Tuo būdu jiems su- 
trumpinąmi mokslo metai po
ra savaičių. Taisyklės prade
da veikti nut> paskelbimo die
nos.

J 9:
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PliENUMEllATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu

sei Metų — $6.00. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7še. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų n egi iš
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunciama tam 
tikslui pašto ženklų.

Kedaktoiius priimu — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
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Publisbed Daily, Except Sunday. 
SUBSCKIPTIONS: One Year — $6.00. 8ix Montbs

— $$.60. Three Montbs — $2.00. One Montb — 7$c. 
Burope — One Year — $7.00. Six Montbs — $4.6#. 
Copy — .02c.

Advertising in "DKAUGAS" bringa best results. 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

o gal kas jain ir nerangumą primetė. Tačiau 
jis žinojo,, ką daro. Jis žinojo ko mūsų vi
suomenei reikia. Ir dėl to ramiai, bet rimtai 
darė planus ateičiai. Velionis gerai suprato, 
kad ne tuščiu šukavimu ir ne karščiuojantis 
savo tikslo atsieksime, o rimtu darbu. Tad 
į ir matome renkantį sau talkininkus ir ruo
šiant juos atsakomingiems darbams.

Užėmęs Šv. Mykolo par. klebono vietų, 
įsteigia vienuolyno užuomazgų, steigia spau
stuvę ir leidžia tikybinės krypties laikraštį 
“Tikyba ir Dora“, spausdina knygeles. Kuk
li, bet rimta vienuolijos pradžia, jai tvirti 
pagrindai statomi, su dideliu atsargumu ren 
kami talkininkai, darbininkai. Auga įstaigA,

Nusiginklavimo konferencijai 
posėdžiaujant

Posėdžiaujant dabar nusi-iriavo sni didžiausiais žiauru- 
ginklavimo konferencijai, tai-'mais Armėniją.
kos klausimas pasidarė ypač 
aktualus. Danų laikraš. ‘ ’Ve- 
rden og Vi“ nurodo, kad nuo

DIENOS KLAUSIMAI

A. A. KUN. F. KUDIRKA

Mirtis, ištraukusi iš mūsų tarpo A. A. 
kun. Feliksų Kudirkų, didelį ir skaudų smū
gį sudavė ne tik Marijonų Kongregacijai, 
bet ir visai Amerikos lietuvių katalikų visuo
menei.

Jau šiek tiek buvo rašyta, kad velionis 
be' galo svarbų vaidmenį vaidino Amerikos 
lietuvių religiniame, tautiniame ir visuome
niniame gyvenime. Jis buvo mūsų vadas. Ir 
tai toks vadas, kuris nesiekė sau jokios gar
bės, nei turto, kuris viskų paaukojo Dievo 
garbei ir savo tautiečių gerovei. Jo vadova
vimas buvo tikras, nuoširdus ir tikslus va
dovavimas. Velionis nė vieno žodžio nepasa
kė be tikslo, nė vieno darbo nepradėjo, ku
kio nebūt įvykdęs, nė vieno žygio nepadarė, 
kuris nebūt išėjęs visuomenės naudai.

A. a. kun. Kudirka turėjo įgimtos gero 
vado ypatybes. Jis mažai kalbėjo, bet tiks
liai; daug dirbo, bet sistematingai ir nuosek
liai. Velionies šaltas ir matematiškas apskai
čiavimas daug gražių sumanymų padėjo įvy
kinti. Jei kas gavo jo patarimų ir pritarimų 
ir to laikėsi, tikrai laimėjo. Jo gi Iros jjfo'ttf 
dėka ir praktiškais patarimais tikrai pasi-* 
naudojo mūsų visuomenė. Velionis tuo nesi- 
didžiavo, nes tikrai buvo vienuoliško kuklu
mo ir kunigiško uolumo žmogus.

Velionis pas mus į Ameriką atvyko 191-3 
u, kada lietuvių veikimas buvo silpnas, ne- 
•ganizuotas. Katalikiškoji spauda buvo 
mkutė, savų įstaigų nedaug teturėjome, 01- 
dzacijų nedaug ir tos negausingos. So

cialistai ir liberalai gerokai buvo įsigalėję,' 
jų spauda gausingesnė. Buvo žmonių, kurie 
ir katalikus organizavo, rūpinosi katalikiška 
spauda, deja, buvo- daug netikslumų, nema
žai tuštoko įsikarščiavimo.

A. a. kun. Kudirka stropiai sekė mūsų 
veikimų ir tyliai jį studijavo. Gal kai kam 
išrodė, kad jo tokia taktika yra nevykusi,

Velykos fronte
(Iš garsiojo Lietuvos “mirties“ gusarų 

eskadrono žygių, aprašytų gusarų 
majoro L. Kriaunaičio)

Nutrintos, kruvinos ir tartum švino 
pripiltos sunkios kojos, įkyrus kuprinės1) 
dir&ų spaudimas ir besimerkiančios akys 
per dvi dienus padarė gusarus kažkokiais 
automatais. Nieko negalvodami, jie statė 
vieną koją į gilų pavasario purvą, traukė 
iš jo kitą koją ir su pusiau primerktomis 
akimis lėtai, bet l>e pertraukos slinko pir
myn, fronto link. iš to snaudulio pažadin
davo juos tik reta baterijos salvė2), ar 
vėjo atneštas kulkosvaidžių tratėjimas. 
Tuomet jie pakeldavo galvas, ištiesdavo 
kuprines ir nuovargio sulenktą kūną ir 

- tai vienas, tai kitas grieždamas dantimis 
murmėjo; “kad tik greičiau; tik greičiau 
mums juos pasiekti.’1 Ir vėl tylu, tik sun
kiai alsuoja nuvargusios krūtinės, tyška 

, j šonus taškomas purvas ir Įkyrus pava
sario lietus tebeplauna kietas kuprines,
aprangą ir ginklus.

PAGERBKIME GARBINGĄJĮ KĘSTUČIO 
ATMINIMĄ

Vos užpernai visa patriotiš- kada mus kartu su visu pa- 
koji Lietuva gražiai ir iškii- šauliu šitiek visokių rūpesčių 
mingai paminėjo pagerbė di- ir darbų gulte užgula, lr jei 
džiausiojo savo vado, kaiti Lietuva niekaip negalėjo gė
limus Vytauto Didžiojo, 500 dėti to didžiojo savo karžygio 
metų mirties sukaktuves. Tie ir kankinio 500 metų mirties 
metai teisingai perėjo į isto-j sukaktuvių dienom — tikėki- 
rijos metraščių lapus visos ta- me busimoji karta užtat pri- 
utos ir valstybės pakrikštyti derama pagarba paminės 600 
Vytauto Didžiojo metais. Jų metų jo gimimo sukaktį. Bet- 
atbalsis tebeskardi dar ir šia- gi ir šie metai neturelų taip 
ndien milžiniška Vytauto Di jau visai nepastebėtai pro mus 
tižiojo muziejaus statyba, mo praeiti. Gyvas mumyse, gal 
kšlininkų ir rašytojų meninin- ^gyviausias iš visų, yra tasai 

pačiais metais antras kų rašomais ar ruošiamais prieš kelis jau šimtmečius į 
Dausas su laužo dūmais gar
bingai nužengęs karžygys. Kas 
lietuvių nežino Kęstučio var
do ir kas, jį ištaręs bei prisi-

Irgi tais metais d’Anunzio 
užkariauja atiduotų pietų sla
vams miestų Fiume, kuris pa-

didžiojo karo, vadinamu “tui-lsidaro laisvu miestu po įta
kos metu“, mes jau turim da- Ii jos protektoratu.
bar devynioliktą, karų.

Pirmi “taikos metai’’ atne
1921 m. lenkų karas su vo

kiečių savanoriais Aukštojoj
šė labai žiauri] karų Rusijoj Silezijoj. Iš lenkų pusės šita-

atsiranda daugiau darbų, bet kartu ateiran- mnd<ml()sta3 me kare da|yvaT0 ie
da ir naujų darbininkų. Kada atėjo reikalas ,Kolčak Vrangt. kariuomenėS.
apimti tokį didelį ir atsakoaungų darbų, kaip IndonW i5 ir
dienraščio leidimas, jau marijonų vienuolija,
a. a. kun. Feliksui vadovaujant, buvo jaiu 
pasiruošus. Katalikų dienraštis nežlūgo ir 
ligi šiol sėkmingai išsilaikė velionies patari
mų dėka.

Bet Amerikos Marijonų Vienuolija ne 
vien spaudos darbui paruošta. Ji paruošta 
kitan dideliam ir atsakomingam darbui 
misijoms

lis, Judenič iš vienos pusės ir 
raudonoji armija iš kitos — 
tai buvo vienas iš žiauriausių 
karų. Kiek jame žuvo žmonių 
— nežinoma. Bet labai daug.

Antras karas tais pačiais 
metais, tat lenkų su ukrainie
čiais. Jis tęsėsi apie pusę me

Tais
graikų turkų karas mažoj AzilsPaudai veikalais apie Didįjį

ir lietuvių švietimo darbui. Juk-!4’ ir bai«5si lenkl* lainiėjirr.,,.
Vakarų Ukraina tapo prijun
gta prie Lenkijos. Trečias ka
ras 1919 m. tai afganiečių 
prieš anglus. Jį pradėjo gerai 
žinomas Europoj karalius A- 
manulla, kuris, paėmęs sostą,

mes šiandien jau turime senai lauktų Ber
naičių Kolegijų, kurių įsteigė ir kuriai vado 
vauja Tėvai Marijonai. Čia irgi nuopelnas 
a. a. kun. Kudirkos sumanumo. Jis matė, kad 
lietuvybės išlaikymui Amerikoj, reikalinga 
yra kolegija ir dėl to stengėsi ją įsteigti r Į 
įsteigė. Tai yra gyvas jo vadovaujamos kon
gregacijos darbų paminklas.

„ , , ,. karas buvo kariaujamas dideVargu kam labiau rūpėjo labdarybė, kai . . . liuose kalnuose ant Afganus-
tano Indijų sienos. Jis beigėsi 
Amanullos laimėjimu. Afgani
stanas tapo visiškai neprikla-

joj. Kėniai Paša, reorganiza
vęs kariuomenę, pradėjo ofen
zyvų prieš graikus.

1922 m- trečias graikų tur
kų karas. Kernai Paša rudenį 
puolė graikus, sumušė ir pra
dėjo varyti prie jūros. Rudenį 
turkai visiškai išvarė graikus 
iŠ Mažos Azijos. Karas bai
gėsi Lozannos konferencija, 
kur tapo panaikintas Seno 
traktatas. 1923—1924 m. buvo 
gana ramūs. Tiktai Kinijoj ė- 
jo vidaus kovos, kur nuo 1912 

daugiau

Valdovų ir tt.. Tų didžiųjų su 
kaktuvių šešėlis toks dar te
bėra didelis, kad visai užtem-
dė irgi mums minėtinas liūd- , minęs, nesukuria savyje kaž-
nas pusšešto šimto metų su
kaktuves nuo kilniausiojo Lie
tuvos karžygio, Vytauto Di 
džiojo tėvo — Kęstučio mir 
ties — nužudymo Krėvės pi

kokio ypatingai kilnaus ritie- 
rio —Tėvynės gynėjo vaizdo? 
Bet maža vien tik įsivaizdo*- 
jamo, kad ir kilniausio, vaiz
do. Kad jis būtų tikrai gyvas

lies rūsyse. Prieš pusšešto ši- mumyse, kaip jo idealai tebė-

norėjo savo šalį padaryti ne
priklausomų nuo anglų. Šitas m< vislskos taikos 

kaip ir nėra buvę.

a. a. kun. Kudirkai. Nuo pat apsigyvenimo 
Chicagoj jis ja rūpinosi. Mes jį visada matė-1 
me Liet. Labdarių Sąjungos eilėse. Jis ilgą 
meti] eilę išbuvo tos organizacijos iždininku. 
Jo rimtas žodis visada buvo lemiantis, kada į 
užsimota svarbesnį darbą dirbti. Jei šiandien 
lietuviai turi gražią įstaigą, ligoninę, reikia 
dėkuoti a. a. kun. Kudirkai, kuris mokėjo 
Labd. Sąjungos nusistatymą pakreipti teigia- 
mon pusėn. Berods, jau buvo sumanyta Labd. 
Sąjungos pinigus išdalinti kitoms įstaigoms, 
bet prie to neprileido velionies praktiškas 
patarimas statyti lietuviams' ligoninę.

Velioniui rūpėjo Lietuva ir visi aktua
lieji jos reikalai. Jis jai daug dirbo ir gau
singai jos reikalams aukojo, lr prieš pat mirtį 
dar klausinėjo apie Lietuvą ir jos reikalus.

Nėra tos mūsų organizacijos, kuriai jis 
būt nepadėjęs savo darbu ir patarimais, žo
džiu, jam rūpėjo visi mūsų tautiniai ir visuo
meniniai reikalai.

Tokio šviesaus ir praktiško proto žmo
nių nedaug teturime. Gaila mums kun. F. 
Kudirkos, kurio asmenyje netekome vieno 
rimčiausio ir autoritetingiausio vado. Šian
dien ne vien tik vienas kitas atskiras asmuo 
velionies liūdi, bet jo liūdi visa Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenė, kuriai jis tiek 
daug ir nuoširdžiai dirbo.

Galų gale vėlai vakare eskadronas su 
džiaugsmu pamatė žiburius ir nuo voros 
(kolonos) galvos ligi uodegos, tarytum 
elektros srovė, perėjo šnabždesys: “Tat 
mūsų nakvynė ir frontas čia pat!“

Eskadronas3) atgijo, tai šen tai ten 
vienas kitas prabilo, nusijuokė, užtraukė 
popierosą — ir kojos, rodos, ne taip skau
džiai dega, kuprinės petiniai diržai ne 
taip veržia pečius.

Per dvi dienas pėsčiom nužygiuota 
apie 30 kilomterų purvino kelio — eskad
ronas kietai užmigo kokio ten dvaro dar
žinėse ir klojimuose. Veltui eskadrono de
žuras kėlė gusarus vakarienei; nė vienas, 
išskiriant patį dežurą, tą dieną nevaka 
rieniavo. Visi kietai miegojo, kad jėgas 
atgaivintų.

Rytmetį skardus trimito garsas prikė- > 
lė eskadroną.

Pramerkėin akis, pradėjom dairytis. 
Daržinė buvo panaši į tikrą kautynių lau
ką; visur netvarkoje drybsojo gulintieji 
gusarai, čia vieno galva, o prie jos kito 
gusaro purvini bAtai, vienas guli skersai, 
kitas išilgai, kai kurie net ir kuprinių ne

1925 m. rįfkabilų vadas Ab-
delkrimas pradeda laisvės ko-•
vų prieš ispanus Maroke. Jis 
sumuša ispanus prie Larašo. 
Tada sukyla ir kiti kabylai 

Ispanai ir
usomu.

Ketvirtas karas irgi 1919 m. įPneš prancūzus 
buvo pirmas graikų turkų ka
ras. Graikai užeiną, Smymą. ir 
sumušė ties Aidinu turkų ka
riuomenės liekanas.

1920 m. lenkų rusų karas. 
Lenkai užėmė gegiiž. 8 d. Kie- 
vą. Bet birželio mėnesį laimės 
ratas pasisuko rusų pusėn. 
Liepos ir rugpiučio mėnesį ru
sai nuvarė lenkus iki Varšu
vos. Čia laimė pasisuko' vėl 
lenkų pusėn ir rusai pagaliau 
pralaimėjo. Šitam kare tik le
nkų pusėj žuvo apie pusė mi- 

1 lijono žmonių.

Maždaug tuo pačiu laiku

nito metų visa Lietuva, pra
dedant nuo jos sostinės Vil
niaus, baigiant tolimiausiuoju 
Žemaičių kaimeliu, taip pat 
raudote raudojo patyrusi šiu
rpią, netikėtą žinią apie visos 
tąutos gal labiausia iš visų 
mylimą, narsųjį, teisingąjį, ki
lnųjį Kęstutį, iš visų Lietuvos 
valdovų lietuviškiausią#.

Ne tokia, žinoma, nūn mūsų 
būklė, kad galėtumėm kas me

rą gyvi patriotinės Lietuvos 
darbuose, reikia dar jis gerai 
visai tautai pažinti, o taip pat 
parodyti jį ir visai Europai 
tai Europai, kurios ritieriai 
kadai, kad ir kovodami su 
juo, negalėjo nesistebėti jo 
karžygiškunm ir kilnumu. Tai 
buvo juk tikras ritierio pa
vyzdys net pikčiausiųjų ji] 
priešų kryžiuočių akyse. Duo
ti jį mums patiems ir visiems

tai ruošti iškilmingąsias su kitiems reikiamai pažinti ir
prancūzai pradėjo bendrą ko !j.&j{tuves Ypač šiais ekonomi- tuo dar labiau įamžinti didvv- 
vą pnes kablius, kuri tęsėsi ■ '
Visus metus.

Tais pačiais metais Sirijoj 
sukyla druzai prieš prancūzus.

nė8 pasaulio depresijos metais, jriškus jo žygius ir kilnius sie
kimus turėtų pirmiausia mūsų

1929 m. karas Bolivijos su Į mokslininkai, istorikai, mūsų
Paragvajum. Tautų Sąjungai! rašytojai — poetai, apysaki-

Prancūzų generolą, Sarrail su p„yk0 jį ji.jp taip iikviduoti fninkai> dramaturgai, o taip
didelėmis pajėgomis bombai-j lai, pafiais metais Rusijos pat mftsų dailininkai tapyto-
duoja Damasku. Tik gruodžio Kurijos kovos dėl Mandžiuri /jai, skulptoriai ir kiti. Ligi

jos .geležinkelio. Nors abi ša [gj0Į originaliais'mokslo veika-
lys vengė skelbti karo, bet iš įlais, didžios mums praeities
tikrųjų buvo kariaujama di- tyrinėjimais buvome perda’.g
dėlių maštabu, pakol kiuie- jau bėdni.
čiai, matydami jog karo lai- T) _. . .. .. , T .’ ' . . . Praėjusieji Vytauto Did-zio-mėti negalėsią, pradėjo t&rtis. . . . _ ,° . •> j0 jnetai jau buvo musų mok-
Maskva irgi kariauti nenorė
jo, tat ir susitarta.

mėnesį prancūzams pavyksta 
numalšinti *druzus. z 

Irgi tais metais Arabijoj su 
kyla prieš anglus Ibn Saud. 
Jis užkariavo didelę Arabijos 
dalį su Transjordanija ir an
glai pagaliau buvo priversti 
pripažinti jį karalium. slininkams paraginimo aksti-

! nu pasiknisėti Tėvynės praei-1926 m. baigta Maroko ka-i Pagaliau 1931 m. prasidėjo,...................... . ... ,prasidėjo lenkų lietuvių karas , T . . . 6 . . . .. , , . i ties painiavoje, nudulkinti a r-
• - t - z v ras. Ispanai, prancūzai sutra-! japonų kiniečių karas, kuris I

dėl Vilniaus ir Lietuvos že
mių. Šitą konfliktą veltui per 
10 metų bandė likviduoti Ta
utų Sąjunga.

Tais metais rudenį turkų 
armėnų karas. Turkai užka-

ukė apie 200,000 kuriuamenės 
ir pagaliau privertė Abdelkn- 
mą pasiduoti. Jis tapo inter
nuotas saloj Reunion.

1927 — 1928 — Kinijoj vi
daus karas.

tęsiasi po šiai dienai nors ofi 
cialiai ir nėra paskelbtas.

Tai šitaip atrodo “taikus“, 
pokarinis laikas. Ar jiš padrą j 
sina nusiginkluoti — tespren | 
džia kiekvienas. i

chyvo dulkes nuo mūsų isto 
rijos lapų, demaskuot ne vieną 
Lietuvos priešų pramanytą a 
pie mūsų Didvyrius melą ar 
nevykusį, netinkamą jo žygių 

(Tęsinys 3 pusi).

suskubo nusiimti — taip greit juos mie
gas parbloškė.

Pro daržinės plyšius linksniai i vidų 
veržėsi saulės spinduliai. Lauke čiulbėjo 
paukščiai, kur ten kairėje bumbėjo pat
rankos ir tarškėjo šautuvai.

— Kelkitės, begėdžiai, jau 10 valan
da, o jūs miegat, kaip barsukai, — ragino 
įėjęs eskadrono dežuras; —Žiūrėkit, į ką 
jūs panašūs, purvini kaip čigonai, o rytoj 
Velykos!

Velykos? Po šimts pypkių, mums net 
ir galvon neatėjo, kad tas gali būti.

Velykos! Velykos! Taip linksma, ma
lonu kartoti šitą žodį. Kristaus atsikėli
mas, kartu iš verguvės pančių išvaduotoji 
keliasi laisva Nepriklausoma Tėvynė!

Kiekvieno gusaro mintyje stojasi to
limas vaizdas; ten kažkur toli tėviškė, sa
manota pirkia, Velykų iškilmėms besiruo
šianti šeimyna, sena motutė, broliukai ir 
sesutės, marginančios kiaušinius... Ar jie 
mini mane, ar žino, kur aš dabar esu ir 
ką darau? *

Kažkoks nelabasis mažutėmis replė
mis vienai sekundai skaudžiai įgnybė šir- sanitarijos puskarininkis rūpestingai ap-

dį; ne man tas viskas! Bet tiktai vienai 
sekundai — ir gusaro veidas vėl nušvinta: 
bus ir man, kai Tėvynė bus laisva, o dabar 
užmirškime margučius ir namiškius, at
minkime, kad dėvime Laisvosios Lietuvos 
kareivio munduru, ir visą dėmesį nukreip
tom ten, kur tarška mūsų kulkosvaidžiai 
ir baubia patrankos, kur mūsų tautiečiai 
neša sunkų bolševikų jungą. Velykos! Ve
lykos! Ir pasilsėjęs eskadronas su linksmu 
klegesiu ir dainomis pradėjo valytis nuo 
purvo ir ruoštis naujam darbui.

Apie 12 vai. fronte viskas nutilo. At
rodė, kad ir bolševikai, ir lietuviai paju
to didelę šventę artėjant ir tarytum susi
tarę nutraukė kautynes. Gal ten taip ir 
buvo, bet mūsų eskadrone buvo visai ki
tas vaizdas.

Visuose užkampiuose buvo energingai 
ginklai valomi, šoviniai į kulkosvaidžių 
juostas kemšami; viršininkai rūpestingai 
žiūrėjo ginklus.

Pavakary buvome prikrauti šoviniais, 
išdavė mums po 2—3 granatas, kuprines 
liepė sudėti būriais ir skyriais krūvon,

žiūrinėjo ir perrišinėjo sukruvintąsias ko
jas.

Jei fronte visą laiką buvo ramu, tai 
mūsų eskadrone, kaip žmonės sako, kve
pėjo tikras parakas.

Niekas nieko mums nesakė, bet pa
rako kvapą jautėme visi ir žinojome, kad 
kartu su pirmu Aleliuja prabils ir mūsų 
karabinai ir galingas lietuviškas valio!

• Vakarienė. Ji nepanaši į namiškių tą 
dieną valgomą vakarienę! Ir vėl Velykos 
kiekvienam lenda galvon. Pradėjo temti. 
Trimituojama susirinkti. Iš visų kampų 
pasipylė visai ir kautynėms pasiruošusieji 
gusarai, nes žinojo, jautė, kad tai ne pa
prastas vakarinis patikrinimas. Po poros 
minutų juodos gusarų eilės rainiai stovėjo 
prieš eskadrono vadą.

1) Kuprinė — ant nugaros nešamas ka
reivio krepšys su įvairiais daiktais. Red.

2) Baterija — artilerijos dalis iš 4 patran
kų (anuotų). Salvė (zalpas), kada tos 
visos patrankos kartu šauna. Red.

3) Eskadronas — kavalerijos (raitininkų) 
pulko dalinys iš 120 žmonių. Red.

(Bus daugiau)
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KOVA SU RADIKALAIS AUSTRALIJOJE
Amerikos spauda praneša,, Tilto atidarymo iškilmių 

kad Australijoje —mažiausia- metu vienas slaptos organiza- 
jam pasaulio žemyne, labai į- rijos narys pagriebė iš vieno 
sigalėjo radikalai Šie gaiva- iškilmėse dalyvaujančio karei- 
lai, kaip paprastai, išsiritulo- tvio arklį, dūmė tilto link per 
jo iš nuosaikaus (moderati- minią ir perkirpo skersai til- 
nio) socializmo. Australijos to ištiestą, juostelę, sušūkda- 
gvventojai ramiai sau snūdu- mas: “Naujosios Valijos gy-

Kristaus ant kryžiaus mirtį
Itarp griausmų ir žaibų... Jo 
'garbingų atsikėlimų... Tikrai, 
•visa tai matydamas, pasijunti,

Union City, netoli nuo Newpmo^UR’ kitame pasaulyje 
York’o, tėvai pasijonistai bu- es9s« Tikėjimas tvirtėja, ima

JĖZAUS KANČIOS AT
VAIZDAVIMAS

grynai vokiškas. Vokiečii] de-inorinti ginčyti, kad to krašto
legatas Taryboj tarės galįs iš 
reikšti Klaipėdos krašto gy

Dabar gi 
jai tylų sek 
ūkia šia jūra,

tlA

riavo, kada socialistai apniko 
darbininkų organizacijas. So
cialistų veikimas aiškiai grė
sė visam kraštui. Pavojus bu
vo numatytas, bet jokios prie
monės nebuvo griebtasi prieš 
jį. Nereikėjo ilgai laukti, ka
da organizuotų darbininkų 
priešakyje iškilo radikalai ir 
ėmė gyventojams diktuoti sa
vo norus.

Pavyzdžiui, Naujosios Pie-
Valijos provincija, kuri gy

vena nepakenčiamų radikalų 
režimų. Ten ir ministerių pir
mininkas yra radikalas. Ten 
darbininkų unijos diktuoja, 
kaip provincija turi būt val
doma, kokį įstatymai leidžia
mi ir koki teisėjai turi būti.

Naujosios Pietų Valijos val
džia yra darbo partijos ran
kose, lygiai, kaip anais me
tais buvo Anglijoje. Bet skir
tumas didelis. Anglijos vyria
usybės priešaky buvo nuosai
kūs (moderatiniai) socialistai. 
Tr šiandieninis Anglijos mini- 
steris pirmininkas MacDonal- 
d’as yra nuosaikus socialistas. 
Naujojoj Pietų Valijoj (Aust
ralijoj) ministeris pirminin
kas yra socialistas radikalas, 
kuriam, virsti komunistu gali 
būt tik pasididžiavimas. Visi 
padėjėjai yra radikalai. Par- 
lametas yra kitokių pažiūrų. 
Už tai jis ujamas, radikalai 
šaukia, kad jis būtų paleistas.

Ši radikalų valdžia provin
cijų privedė bankrutan, nors 
kapitalas ir pramonė jau ne
pakelia mokesčių sunkumo ir 
nusikelia į kitas Australijos 
dalis. Neįžiūrint to, radikalų 
valdžia grasina dar labiau pa
didinti tuos mokesčius, nes iš
laidos padidėjusios.

Naujojoj Pietų Valijoj vei
kia 382 atskiros darbininkų 
unijos. Jos visos turi 2,250 
kuopų, kuriose yra 855,757 na 
riai. Praėjusiais metais narių 
skaičius kiek sumažėjo. Šių 
unijų radikalai vadai ir yra 
tikri provincijos diktatoriai.

Nors per vėlai, betgi šios 
rovincijos gyventojai atsibu

do ir prasideda energingas

ventojų vardu atidarau tiltų!’’ 
Jis suimtas, bet ministeriui

vo įstaisę Gavėnios metu Jė
zaus Kristaus Kančios vaidi
nimus. Daugybė žmonių šuva 
žiuoja jų pasižiūrėti. Važiuoja 
ne tik katalikai, bet ir neka- 
talikai. Net žydai atvyksta

noras be galo mylėti Kristų, kiečių statistika atrado tenai 
kuris tiek dėl musų yra išken- j daugiau kaip 60% lietuviu, 
tėjęs. 'jau Taryboj konstatavus ši-

gyventojai — lietuviai, tačiau 
ji norinti ginti jų savitumų. Į 

ventojų lietuvių skaičių 25%, tai, neabejoju, visa mūsų vi- iš jūrų dugno rnn 
visai betgi pamiršdamas, kad suomenė atsakys: ir mes šio įlių, bažnytkaimių 
dar prieš 20 meti} oficiali vo-(krašto gyventojų savitumą Lt- !dima..

bai ir labai gerbiame!
Ponas Reicho kancleris sa

vo vokiečių reichstage pasa-

ilk

Gerbiamosios ir geri 
ir mūsų šalies kūno ne 
dalis šimtmečių bėgyje

pirmininkui neteko tilto nti- P«’:žiūr«i, kaip j, protėviai
daryti.

Minia labai stebėjosi tuo į- 
vykin. Šiandien ji stebisi sla
ptos organizacijos veikimu.

Kova su radikalais bus su
nki, bet griežtai ji bus reika
linga žmonhj aukų. Bet galų

pasaulio Išganytojų kankino. 
Visai panašiai, kaip Kristaus 
laikais. Sekė paskui Kristų ne 
tik išrinktieji Jo mokiniai, bet 
ir Jo priešai. Mokiniai sekė, 
norėdami pasiklausyti Jo die
viško mokslo, o priešininkai: 
vieni iš smalsūnei, naujienų

gale radikalai bus įveikti. i gaudytojai, o kiti vėl iš pik-
Akstinaj

PAGERBKIME GARBINGĄ
JĮ KĘSTUČIO ATMINIMĄ

(Tęsinys iš 2 pusi.)
aiškumų. Štai, kad ir šiomis 
dienomis jau pamatys plačioji 
mūsų visuomenė rinktinę mū
sų mokslininkų knygų, antrą
jį “Praeities” žurnalo tomų, 
skirtą išimtinai Vytautui Di- 
džiajam ir jo laikotarpiui.

Šie Kęstučio mirties metai 
tegu būna tokiu akstinu mūsų 
mokslininkams ir studentams, 
pirmoje eilėje Vytauto Didžio
jo universiteto profesoriams, 
o taip pat ir jaunoms mūsų 

1 mokslo jėgoms — patiekti vi
sapusiškai nušviečiančių tą,

Po didelio suprizo, kokį pora 
didžiąją asmenybę monografi
jų mūsų spaudoje ir atskirų 
mokslo bei populerizacijos vei 
kalų. V

Tegu ir mūsų menininkai, [praeities įvykiui atsiminti, 
rašytojai bei dailininkai ir-1 Bendrieji rūpesčiai, toji par 
dar kartų nusikrato savo ap

Be abejonės, nor?janias tų aplinkybę, tebūnie man lei-,kytoj kalboj Klaipėdos kraš-.kandinta svetimoj jūroj, 
sta šioje vietoje priminti tuos to vokiškam charakteriui pa 
dešimtis tūkstančių parašų po j vaizduoti rado reikalo pada 

ka kaip reikiant savo rolių. kaizpriui Vilhelmui įteiktais ryti ekskursų į žilos praeities varpus, kurie nuolat gaudžia: 
Kiti ne taip, kaip Evangeli- P^šymais leisti mokyklas Ii e- gadynę, į laikus prieš septy-'“Eitkūnai, Stalupėnai, Trake

daug kur rastum ir trūkumu. 
Kaikurie vaidintojai neatlie-

mes tylų sekmadienio ryta, 
kai kada galime išgirsti jų

nai, Žirgu penai, Ragainė, Ba- 
itupėnai, Alksnupėnai ir tt. ir

jose randame. Kaikurie tačiau |tnvh? ka,ba- Tebūnie man lei- netų šimtij metų. Gal bus ir
puikiausiai suvaidina savo ro- sta Priniintb kad Mažiosios man leista pasekti jo pėdomis,
les. Pilotas, pavyzdžiui, dau- Lietnvos Ravo laiku p-i° sPaM* Pažvelgti į praeities laikus ir tt. Povilaitis, Baltrušaitis,
gelyje vietij atvaizduoja tikra doR SvieRa net į Didžiųjų Lie- ta proga priminti vienų olan-;Baltramiejus, Smalakys ir
išdidų Romos valdininkų, ku- tuvib kad dar PrieS spaudos du padavimų. Jis yra toks. Smalėjus ir tt. ir tt...
ris su panieka žiūri į -žydus 'atgavimų ten veikė žymus lie- j Prieš daugelį šimtų metų j Mes siekiame geni kaimv 

tuviškų draugijų ir laikraščių ,Olandijos pajūry siautė baisi jninių santykių su Vokietija, 
skaičius. Tebūnie man, paga- [audra, kuri išplėšė pylimus, ir pagrįstų esamomis sutartimis.

ir jų klastingus skundus. Gra
žiai vaidino ir Kristaus asme-

tumo, kad sugri ebtų Ji kuc nį, nors per maža buvo maty- Piau’ lpista priminti įvairius jūra prari jo didelę olandų že-
nusikalstant ir pasmerktų už 
tai. Tų pat ir dabartiniai Jė
zaus Kančios vaidinimų lan
kytojai: vieni iš maldingumo, 
kiti iš smalsumo, o treti iš

ti jame drąsos bei valios tvir
tumo. Perdaug minkštas man 
atrodė Kristus. Labai gražiai 
vaidino Anna. Tikriausias žv-o *'
do tipas. Tik gal per daug

rinkimus į Prūsijos landtagus. ;mės dalį. Tų naktį ,kada išsi 
Tr mes suprasime, kiek gali- liejo jūra, tos šalies gvvento- 
ma kalbėti apie grynų Mažio- jai nespėjo išbėgti ir jūros 
sios Lietuvos vokiškumą. 'dugne liko miestai, miesteliai, 

Vokietija gal pasiteisins ne- kaimai su savo gyventojais.

tačiau kam-kam, o tik jau ne 
vokiečiams mums primint’ 
mūsų praeitis...

SKAITYKITE IR PLATI^ 
KTTE “DRAUGĄ”

neapykantos, bet lankosi ap- (paprasto 'žydo, o ne vyrian- 
sčiaia Daugelis arčiau įsižiū- Isiojo kunigo.
rėję į Kristaus kančių pajun
ta reikalų taisyti savo gyve
nimų. Ne viena Magdalietė 
apsiašaroja, ne vienas latras 
prašosi atmenamas...

Turėdamas lyg kiek laisve
snio laiko šeštadienio popiet, 
nuvykau ir aš pasižiūrėti tų 
gražių vaidinimų. Daro di
džiausio įspūdžio, kai matai 
prieš savo akis gyvų Jėzų ir 
Jo kankintojus, Pilotų svyru
ojantį ir pagaliau neteisingą, 
išduodantį sprendimų, Erodų 
šaltų, pilnų paniekos ir pyk
čio šypsenų, Petro išsigynimų. 
Judo desperacijų... Pagaliau,

snūdimu ir nutolimu nuo te
begyvos mumyse didtžiostos 
mūsų praeities. Tegu jų gyvu 
maestrišku žodžiu, ryškiais 
spalvingais bruožais iš naujo 
dar kaitriau mumyse atgaivi
na. Tuo jie atliks didelį žygį, 
kuris kūribinį jų egzistavimų 
pateisins tikrai daugiau, nei 
daugelis abstrakcinių jų “ieš
kojimų”. Kęstučio asmenybė
je nemažiau didingų ir karžy
giškų motyvų, kaip ir Vytau
to Didžiojo asmenybėje.

Šitaip turėtų Lietuva atžy
mėti šiuos metus. Jeigu tik 
taip juos atžymėsime, kad ir

Apskritai, vaidinimas darė 
malonaus įspūdžio.

Kun. A. Patrauskas, 
M. I. C.

}R. ZAUNIAUS PASKAITA

Užsienių reik. min. dr. Zau
nius pilname publikos Vai. te
atre paskaitė ilgoką paskaitų 
apie Klaipėdos bylų, kurioje 
nuosekliai ir plačiai išdėstė 
jos kilimų, eigų ir finalų Že
nevoje ir ateities perspekty
vas.

Visa tai bemaž jau buvo 
spaudoje, tik dr. Zaunius čia 
visa sukoncentravo ir siste
matizavo.

Iš naujų minčių reikia pa
žymėti, tai, kad Vokietija pa
ti savo vardu apskundė Lietu
vą, o ligšiol ji vis patiekdavo 
Klaipėdos vokiečių skundus

Dr. Zaunius pažymėjo, kad

kova dėl Vilniaus skardi kiek
vieno tikro lietuvio darbuose 
ir mintyse, dabar kaip ir prieš 
pusšešto šimto metų, kada kil
nusis Kęstutis paaukojo Tė-
vynei žil« savo galvę. Juk Klaipėdos, direktorija nevyk • 
jis žuvo dėl kovos už Vilui.), dė s,atuto- P“T- 29 Par- n,,ro
ižuvo dėl to, kad norėjo Vil
niaus soste matyti tikrąjį Lie
tuvos reikalų gynėjų, o ne sil
pnabūdį ir klastingąjį Jogai
lą. Ir mes šiandien kovojame 
dėl Vilniaus, kuriame nū sėdi 
kruvinus nagus įkabinęs į Lie
tuvos kūnų plėšrusis lenkų a- 
ras, gavęs progos ant Gedimi
no pilies bokštų nutūpti tik 
dėlto, jog kitados kilnaus Kę
stučio nužudytojas taip nelern- ;be iškilmių ir pompų, ir tai 

veikimas prieš radikalus. Rei- tinkamai pagerbsime to di-sur’^° Lietuvos likimų pu 

kės be galo daug pasiaukoji
mo, norint nugalėti iškilusius 
radikalus. O jei pirmiau gy
ventojai būtų budėję, šios ne
laimės ir radikalų valdžios bū
tų išvengta.

Visoj provincijoj organizu
ojasi slapta kažkokia “nauja 
sargyba”, kurios vyriausias 
tikslas kovoti prieš radikalus. 
Dar nėra išaiškinta, kas per 
viena ši slapta organizacija. 
Gana to, kad ji jau ima veikti.

Sydne> ’o mieste aną dienų 
buvo atidaromas naujas 29 
milijonų dolerių vertės uosto 
tiltas. Tiltų atidaryti turėjo 
pats provincijos ministeris pi
rmininkas, radikalų įrankis. 
Minėta slapta organizacija 
ankščiau paskelbė, kad minis
teriui pirmininkui nebns leis
ta atidaryti tiltų. Taip tas ir 
įvyko.

džiojo karžygio atminimų. į S^ežtai jai priešingais Lenki- 
Į tokį jo minėjimų ir sau-1 Jos reikalais. Dėl to šie Kęs-

kiu jūs, tautos parinktieji Lie
tuvos mokslininkai, rašytoja*, 
menininkai. Tikiuosi, jau Vy
tauto Didžiojo metai, visos 
Lietuvos taip entuziastingai 
minėti, įtikino jūs, kad mūsų 
kaūžygių vardai dar nėra 
mums koks tuščias garsas, bet 
kad jie sudaro dar gyvąją mū
sų gyvenimo esmės dalį.

Neabejotinai, atsilieps į šias 
sukaktuves plačioji Lietuva ir 
kitaip, kad ir kukliai, bet šil
tai, nuoširdžiai. Girdėti, ypač 
tuo susirūpinusi mūsų Saulių 
Sąjunga, tikroji karžygiškos 
Kęstučio dramos paveldėtoja.
Ji mokės, neabejotinai, reikia
mai, išjudinti ir visų plačių 
mūsų visuomenę. Ypač, kad 
mūsų gyvenamieji laikai — 
itin pobūdingi tam liūdnam

tučio metai—šio didžiojo Lie
tuvos gynėjo ir Vilniaus va
duotojo metai — yra ir turė
tų būti juo prasmingiau, juo 
rimčiau minėti.

Liudas Gira

do, kad vaidininkais gali bū 
ti tik Klaipėdos krašto pilie
čiai, o daugelis jų ligšiol yra 
Vokietijos pik, ir kita.

Pabrėžė ministeris, kad pi
liečių rimtumas, užsilaikymo 
korektiškumas buvusi jam di 
dėlė moralinė parama.

Dr. Zaunius atsiliepė ir į 
Vokietijos kanclerio Briunin- 
go kalbų, kurioje jis grųsina 
Lietuvai. Be ko kita dr. Zau
nius sako:

• Mūsų kaimynas savo elge
siu parodė, kad jis norėtų at
sisėsti į teisėjo kėdę. Aš ma
nau, kad tokiu atveju jam bū 
tų labai naudinga remtis ne 

Įiliuzijomis, o tikrais faktais
Jau Taryboj man teko su

sidurti su vokiečių tvirtinimu, 
kad Klaipėdos kraštas esąs

F AND RUN
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“DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ į KLAIPĖDĄ
, •'.* Y,/ .Z ;
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Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

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

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

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

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

užsisaky k

BY HITTJI Stood Up for His RiįĮhts—So Did ibe “Wiff ind o( Counc Yoa Know Wh»t Happcncd!
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ip atsirado pirmieji 
pietiniai pinigai

kad Kinijoj, kinie-jme tokiame keturkampy buvo 
inieji išrado popierį, įrašomi kelių valdžios iždo va- 

Fmieji pradėjo dirbti ir i ldininkų parašai su jų ant
rinius pinigus.

'nnųjų popierinių pinigų 
JPradžia buvo tokia. Apie 807 
metus, viešpataujant ciecoriui 
Hiantsong’ui, Kinijoj buvo u- 
žėję sunkūs metai. Tuomet tas 
valdovas įsakė visiems pirk
liams ir turtuoliams sunešti 
savo pinigus i valdžios iždų. 
Už atneštus pinigus valdžios 
iždas indėlininkams išduodavo 
tam tikrus popierinius lakšte
lius, kuriuose buvo atspaud1 
žiama įneštų pinigų vertė.

Po trijų metų sostinėj tie 
piniginiai ženklai buvo iš apy
vartos išimti, tačiau provinci
jose jie tebebuvo vartojami ir 
toliau. 906 m. Kinijos cieco- 
rius Thast-Sui tuos ženklus 
vėl leido vartoti visose Kini
jos provincijose ir pavadino 
juos “pian-thsian.” Toki po
pieriniai ženklai prekyboje pa
sirodė labai parankūs, todėl 
pirkliai nešdavo savo pinigus 
į valdžios iždų ir mielai keis-, 
davo į popierinius ženklus 
pian-thsian. Popieriniai pini
gai smarkiai platinosi. 997 m. 
,ių jau buvo i apyvartų palei
sta 1,700,000 sidabro uncijų, 
o 1021 m. popierinių pinigų 
apyvarta siekė 2,830,000 sida
bro uncijų.

Tais laikais jau buvo susi
dariusi net tam tikra popieri
niams pinigams leisti bendro
vė, panaši į dabartinius ban
kus, kuriai davė teisių leisti 
popierinius pinigus. Po kai ku
rio laiko ši bendrovė bankro- 
tavo, sukeldama visoj šaly da
ug nepasitenkinimų ir ginčų.

Tuomet Kinijos valdovas į- 
sakė išimti iš apyvartos suba- 
nkrotavusios bendrovės pini
gus ir nutarė, kad toliau po
pierinius pinigus leisianti tik 
valstybė.

Popierinių pinigų vientų pa
vadino “kiao-tsu”, kuris tu
rėjo vienos sidabro unicjos ve
rtę. 1032 m. visoj Kinijoj šių 
kiao-tsu buvo į apyvartų pa
leista l,256/)00 sidabro unci

Kiao-tsu pamažu žmonėse į- 
gijo pasitikėjimo ir juos pra
dėjo leisti atskirų provincijų 
valstybiniai iždai. Tačiau čia 
susidarydavo daug nepatogu
mų, nes vienoj provincijoj iš
leisti popieriniai pinigai netu
rėdavo eigos kitoj provincijoj.

Tai tokie buvo pirmieji po
pieriniai kinų banknotai, ku
rie piniginės vertės, iš tikrų
jų, negalėdavo turėti, nes ne
turėjo padengiamųjų kapitalų, 
kpip dabar yra bankuose.

Įdomiai apie Kinijos pini 
gus savo atsiminimuose parašė 
Venecijos keliautojas Marco- 
Polo, kuris 1288 m. keliavo po 
Kinijų ir pats turėjo progos 
pamatyti tuos pirmutinius po
pierinius pinigus.

Pinigams popierig buvo ga
minamas iš medžio, popieris 
buvo juodos spalvos su viso
kių rūsių nameliais. Pagamin- 
tasai popieris buvo Nukarpo
mas į įvairaus dydžio ketur
kampius, atsižvelgiant į tai 
kokia kuriam keturkampiui bu 
vo skiriama vealė. Kiekviena-

spaudais ir l>e to, dar buvo 
prispaudžiamas antspaudas 
paties Kinijos valdovo cieco- 
riaus.

Padirbimas tokių pinigų Ki
nijoj buvo smarkiai baudžia
mas, o atsisakius juos priim
ti grėsė net mirties bausmė.

Susidėvėjusius popierinius 
pinigus buvo galima ižduose

0 R Wl G A Pirmadienis, kovo 28 d., 1932
iždo naudai sumokėti tris pro-1 rbuotojag katalikiškose orga- 

| centus keičiamos sumos. !mzaoijose, parvyko Lietuvon
Popierinius pinigus taip pat 

buvo galima tuose pačiuose 
ižduose iškeisti ir į sidabro 
uncijas.

vėlyvų praėjusį rudenį. Kai 
oras leidžia, pasivažinėja pas 
gimines ir draugus, šiaip tai 
laikų leidžia savo tėviškėj

Tai tokia pinnutinių popie- ^es Kūpiškiu. Kartu apžiūri 
rinrų pinigų kibnė. įvairias biznio progas, kurių

“D. N.” esama nemaža, pasak jo. Ypač
vokiečiai jomis naudojasi.

LIETUVOJE
AMERIKIEČIAI

LIETUVOJE

XAnicetas Šlapelis, 
ninkas, vargonikavęs 
Ind. ir kaikuriose parapijose

X Ant. Burdulis, gyvenęs 
ilgai Amerikoje, Chicagoje ir 
Cioeroje, parvyko su šeimyna 
Lietuvon liepos 26 d. Apsigy
veno ūky, ties Sasnava, paliai 
plentų, Mariampolės apskrity,

daini- Esu, daug sveikiau Lietuvoje 
Gary, gyventi. Tik pradžioje jo dūk

XJuozas Seilintas, Aikagie-imus. Jo žmona ir uošvis yra šaltis nemažėja, vis apie 15 — 
tis siuvėjas, par vykdamas Lie- prisirišę prie bažnyčios, tai ir 17 laipsnių C. 
tuvon 1926 m. parsivežė apie Jurgis dabar lanko bažnyčių. Studentas
12,000 dolerių. O nuo to laiko Prieš 3-tų mėn. bazilikoj, kur _________________________
Lietuvoje uždirbo apie 10,000 jo uošvis yra šveicorium, savo
nuošimčiais iš paskolytų pini-j uošvio įsakytus, nešė procesi- 
gų. Jis nieko nedirba, bet yra joj bažnytinę vėliavų, 
labai šykštus (skūpus). Ge
riau esu valdžiai tepalieka tie 
pinigai. Nors jis daug klausi
nėja, bet nieko neperka.

Z—s

Antroji žiemos pusė Lietu
voje yra labai šalta. Visur yra 

X Tadas Bičiūsas dabar gy- daug sniego. Velykoms grei- 
vena Kazlų Būdoj (Valau- čiausiai teks rogėmis važinėti.
čiaus gatvė 50), kur su VI. 
Cibirka turi medžio išdirbinio 
“fabrikų”. ,

X Jurgis Zakarauskas, siu
vėjas, parvyko Lietuvon 1921

Jau Įpusėja kovo mėnuo, o

ADVOKATAI

relę buvo užpuolęs niežėjimas. Į m. Jis gyvena Kaune, vedė,
pakeisti naujais, tik reikėdavo rytinėse valstybėse, uolus da- Bet dabar sveika.. turi keturis vaikučius ir na-

STUDENTUI JONUI KUDIRKAI

dėl, jo dėdės, aukštai gerb. kun F. Ku
dirkos mirties, reiškiu giliausios užuo
jautos.

ANTANAS GRYBAS

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI IR JONUI 
KUDIRKAI velionio brolėnui dėl mirties didžiai gerb. 
Amerikos Marijonų Provincijolo J. M. kun, Felikso 
Kudirkos, nenuilstančio darbuotojo, visuomenininko, 
reiškiu giliausių savo užuojautų. Esu labai sujaudin
tas, kad Aukščiausias pašaukė iš mūsų tarpo ŽYMIAU
SI BAŽNYČIOS ir TAUTOS darbuotojų. /

DR. PETRAS ATKOČIŪNAS

’ TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl

didžiai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo 
kun. F. Kudirkos mirties reiškiame gilios už
uojautos žodžius ir liūdime, kad netekome 
Tautai ir Bažnyčiai didelio veikėjo.

NARVID’S BAKERY

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl di

džiai gerb. Amerikos Marijonų Provineijolo kun. 
F. Kudirkos mirties, reiškiame didžiausių užuo
jautų ir labai esame nusiminę, kad netekome vie
no iš įžymiausių veikėjų ir darbuotojų Dievui ir 
Tėvynei.

J. WALANTINAS
• iš Marųuette Park.

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti 
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė 
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku- 
r.e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
panijos laivus. •

Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į 
Lietuvų tiesiai per Klaipėdų, Pirmoji ekskursija iš Nev/ 
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VIII, 
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.

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

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

Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis;
Balandžio—April 2 d. — EUROPA

” ” 8 d. — ILE DE FRANCE
20 d. — EUROPA 
23 d. FREDERIK VIII 
29 d. COLUMBUS 
5 d. — BREMEN 
14 d. — PARIS 
17 d. — COLUMBUS 
28 d. — FREDERIK VIII 
3 d. — ILE DE FRANCE 

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

Gegužio—May
n
M
99

99
99
99

Birželio—June 
»» »»
»» »»

STUDENTUI JONUI KUDIRKAI

dėl jo dėdės, didžiai gerb. kun. Felik
so Kudirkos mirties, reiškiame užuo
jautos žodžius.

“DRAUGO” REDAKCIJA IR
ADMINISTRACIJA

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117 » •

Telephone Kandolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto. Tol. Kcpub. 9000

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO galinga mostis

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviet« 
girių visokių medžių ujiejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Rojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Rojų tirpimų ir at
šalusi kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus g.rų- 
žinam. Parsiduoda visur. Rlauskite 
taip; DEKEN'S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Raina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

This ncw cheese 
treat

A. A, SLAKIS
A r>VOK*ATAS 

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St.
Itoom 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietij

Vakarais: Utarn., K et v. ir Subatos 
— C iki. 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

' Namų Tel. Hyde Bark 3395
Tel. Randolph 518 7

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS'
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANRL1N 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VIGTORY 2213

L.

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

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

&

PatinteJ

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

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 

caneatitfreely!
Velveeta spreads, slices, melts 

and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAJFT
V/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su 

apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Pri- Dykai 

siųskite braižini ar mo
delį arba rašykite dėl

Nemokamos knygutės ‘Ho^y 
to Ototain a Patent' ir
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registęred Patent Attorney 

<3-A Secnrlty Savinas A Commerclal
Bank Building

(Directly aerosa Street from Patent OžBoe) 

KASIU N G TON. D. C.

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J raus 
50c. už 5 — $i Už io

Sempells — 10c.

PROBAK CORPORATION
..tėty aMav C»., Ine.

65A «VVHWS N<W

iaęma avijoad)

aiuren 
fcranSoipsd 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

ROSELAND, ILL.
Mūsų kolonijoje nuolat ei

na darbas, visuomeniškas vei
kimas. Tik laikraščiuose ne 
ziskas atvaizduojama. Atro
do, kad Roselande trūksta ko
respondentų.

V asario 28 d. įvyko Šv. Ka
zimiero ak. reni. 4 skyriaus 
vakarienė parapijos svetainėj. 
Svetelių buvo nemaža. Val
giai visiems patiko, nes buv 

1 hiaujos rūšies ir pagaminti ge 
rų šeimininkių: L. Zaleckie
nės, M. Krištopaitienės, S. 

/ Juškienės, Socilienės ir kilų.
Į A?iū jonisl^,

l ii^gramų vedė kun. l’aš-
l^^Bas, kuris savo kalbomis
larai pajvttirino programa ir 

» prijuokini, svečius. Programa
’buvo graži, plati ir patriotiš
ka: kai mūsų seserys kazimie- 
rietės kų rengia, tai žinok, 
kad visiems patiks. Svečiai 
labai džiaugėsi ir išsinešė ga
liausių įspūdžių. Ačiū sese-

SEKTINAS PAVYZDYS Gerbiamieji, prašome pusi- j 
--------------- I skubinti, nes knyga jau pra-į

Didysis karas dar ne taip dėta spausdinti. Išspausdinto- 1 
jau senai praūžė. Jo pasekmes jį knyga kiek brangiau kai-čiams už paramų ir gerb. kle

bonui už puikų vakaro veji- dar jaučia visa žmonija. Ke
tų. Taip pat nuoširdžiai dė
kojam aukotojams, biznie
riams, duonkepiams ir kitiems 
visiems vakaro rėmėjams.

žiūrint to, Azijoje dar nesibai
gia išsiplėtojęs kinų-japonų 
karas, kurį visa žmonija sme-

nos. Išanksto sumokant, kn» 
ga su gerais apdarais kainoja 
2 dol., su paprastu viršeliu 
1 dol. Knygoje bus išspaus

bijodama, kad iš jo ue-.dintos tik visų leidėjų, rėm.-

DAKTARAI:

-ikia} .... ,
Rėm. 4 skyrius išsiplėtotų naujas pasaulinis į jų ir prenumeratų (po 2 dolj 

____________ ' j karas. pavardės.

lA/COT PIIII MAN III Bet ar visi Žin°’ kaip Siais Pinigus ir adresus siūstiC VYLu! rULLIYInlli ILL, inkais kariaujamai Ar visi Rev. L. Draugelis, “Draugu* ’
---- ----------  Į yra susipažinę su praėjusio 2334 S. Oakley, Chicago, Iii.,

X Pavasariui ateinant, ne- didžiojo karo baisybėmis1 Su — arba: St. Krukas, Peoptes 
maža žmonių serga: \. Gudas, jomis labai vaizdžiai supažin- Furniture Co., 4177-83 Archer 

Avė., Chicago, III.
Spaudos komitetais

įvo llbtli St.) ir Stasys dina spausdinamoji ilga karo
Kungis, (12313 Emerald Av.). !apysaka “Dieve, pasigailėkapysaka Dieve, pasi6 
V. Gudas yra Burnside ligo- Įmfisų!” Jau yra nemažas bū- 
nin^J* trys asmenų, kurie tų didelį

X Kovo 28 d., 8 vai. vak. | veikalų labai įvertina ir įstojo 
parapijos komitetas turės j šios knygos leidėjų eiles, 

'svarbų posėdį klebonijoje. Garbės leidėjai, po 25 dol.: 
Klebonas ir komitetas turi kun. Kuras, P. Gudas, 
daug svarbių sumanymų svar- Leidėjai, po 10 dol.: kun. L.

lems kazimierietės už tai, svt

Ofisas Tel. Grovohlll 0617
Kės. 6707 S. Arteslan Avė. 

Tel. Grovchill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuccte Road 
Vai.: 2-5 ir 7-9 P. Al. Kot. »-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Strėct 
Nedėliomis tia susitarus.

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis Ir NedOllomls pagal susitarimą.

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

Ofiso tr Rez Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Tai.: l-I tr 6:11-8:20 vai. 

NsdėUoj susitarus
vak. Vau 1-4 ir 7-9 vai. vakaro 

MsdėUoj suritaras

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 .Tel. Lafayette 6791

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioję pagal sutarti

i 1821 SOUTH HALSTED STREET 
I Rezidencija 6600 So. Artesian Avė

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
I iki 8:10 vakare

DR. G. Z. VEZELIS
D E X T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė,
Art' 4’ 8tre»t DR. J. J. KOWARSKIS

Gydytojas ir Chirurgas 
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

VARLIŲ APSAUGOS 
ĮSTATYMAS

Prancūzijoj, pietų Vokieti- ' 
joj ir kituose pietų šalyse yra 
nemaža varlių mėgėjų, kurie 
varlių mėsų skaito didžiausiu

styti, ypač parapijos piknikai, Draugelis, J. Krotkus, Inso- skanumynu. Valgoma ne visa j 
kurie įvyks gegužės 1 d. ir dai, Denkauskiai, Šimonis (X.'varlė, o tik jos šlaunelės. Dėl | 
liepos 17 dienų. York). j to ten varlėms bloga gyventi. į

Rep. Rėmėjai, po 5 dol.: kun. J. j Jos gaudomos, kaip pas mus
____________ __  Mačiulionis, kun. P. Vanagas, J vėžiai. Bet varlės didžiuliui

D. Šimutis, A. Nausėdienė, M. i priešai visokių kirminų ir va-
T. 1<ižas, J. Mackevičius, dr. ibzdfžių. Vokietijos krašte, Ba- 

i I . J .
A. Račkus, adv. J. B. Borde-'dene varlėms labai sumažėjus, 

i nas, A. Peldžius, O. A leliūni e-' kirminai ir vabzdžiai pradėjo 
nė, Kasparas (N. Y.), U. Gu-įdaryti didelius nuostolius da- 
nienė. ’ ržuose ir laukuose. Įvairios

į Prenumeratoriai, po 2 dol.: (kovos priemonės nedavė lau-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

rei. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 S T A a

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutartį

GRABORIAI: Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

J, F. RAOZIUS
OGIAUSIAS 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: 3288 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4488.

LACHAVICH 
IR SUNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

kun. M. Urbonavičius, PL Bai-j kianim vaisių
tutis, J. Volteriene, J. A. Svi-
ow, J. Kudirka, A. Pocius- v 

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ,,, , , ir ,, Lv.f. U . Ąl i>
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ' <aiIltULC, V. IVUftSlAllS, AL. ne

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
----------  zaitis.

1439 S. 49 Court, Cicero, HL;
Tel. Cicero 6917

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

A. PETKDS
LIETUVIS GRABUŽIUS

*443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

karde 1138
Chicago, III.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GKAUOIUUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7583

Tada Badeno vyriausybė iš
leido įstatymų, kuris draudžia 
varles valgyti ir jas naikinti, 

trauskas, Kasparienė (N. Y.), Kiekvienas, kas nudės arba 
S. Olberkis; po I dol.—J. Bra- valgys* varlę, moka pirmų ka

rtų nemažiau, kaip 25 litų bau
dos. Sugautas antrų karių 
baudžiamas smarkiau. Trečią 
kartų sugautas gali būti mi

Prieš Velykas šių leidėjų 
skaičius pradėjo smarkiai di
dėti. Jų daug atsiranda netik 
vakarinėse, bet ir rytinėse
valstybėse. Kitų sąrašas busjtur būti, bus pirmasis, kur 
kiek vėliau paskelbtas. varlės apsaugojamos įstatyrtiu

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 iŠ T A 8

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

Tel. Canal 6764 Rus. Itepublic 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

T sis. Cicero 1264

ŪK. GUSSEN
X-Ray

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
X

• Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

^tfl9 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

DR. S. A. DOYYIAT
GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS

4729 VVEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. ifiskiriaut Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 662,8 S. Kichmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
*■ Telefonai dieną tr naktį 

VIRGINIA 0926

TeL Grovchill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. MAROUETTE ROAD

Ofiso- Tol. Victory 2487
OL tr Rea. Tel. Hemlock >274

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSiEL S1REET 

Antras ofisag Ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

! Ofiso Vai. i\uo 9-12 rytais: nuo 7-9 
Į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
įpiet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

LIETU VIS DKNT1STAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėliomis n Seredotuis susitarus

4847 W. 11 ST. Cicero, Jll.

vai.

baustas kalėjimu. Badenas, —
Tel. Cicero 6756

DR, P. ATKOČIŪNAS
DEN TĮSTAS

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

SVASBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STBIKOL’IS
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. Netl. pagal sutar-

Dr. C.K, Kliauga ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avenue,

Al A
DEN TĮSTAS 

| I Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatomis
į 2420 W. Vlarųuette Ii<l. arti ttcstem 

Avė. l’houe Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis 

1821 So. llalsicd Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tet Prospect 1930.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46tb ir Pauli va Sts.

Tel. Boulevard 6208-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatli- 
kal. mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DR. VAiTUSH, OPT.

DR. MAURICE KAUN
Gydytojus u Chirurgus 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek Yards 0994

Rezidencijos Tel'. Pluza 3204

VALAMjOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietą 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 Iki 12 dieną

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramq| 

Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GUAtiORlU 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fiat Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

J. M. KUN. FELIKSAS KUDIRKA 
Amerikos Marijonų Provinciolas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Didžiajame Ketvir
tadieny, 1932 m. kovo 24 dienų, Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Kilęs iš Suvalkijos, Griškabūdžio parrapijos, 
Neinirų .sod., sulaukęs 62 metų amžiaus, f kunigus 
Įšventintas 1894 metais.

Paliko liūdinčių Tėvų Marijonų Kongregacijų, 
Marijonų Bernaičių Kolegijos moksleivius, visų jį 
gerbiančių ir mylinčių lietuvių katalikiškų visuomenę.

Iš giminių Amerikoj brolėnų studentų Jonų Ku
dirkų, Lietuvoj: brolį kunigų Vincų ir Jonų, 2 seseris: 
vienuolę Agotų, Onų ir gimines.

Kūnas pašarvotas Aušros Vartų parapijos klebo
nijoj, 2327 VV. 23rd Place. Antradieny, kovo 29 d., 4 
valandų popiet kūnas iš klebonijos bus iškilmingai 
lydimas į bažnyčių, o vakare 7:30 valandų bus atlai
kyti gedulingi Mišparai ir pasakytas pamokslas.

Trečiadieny, kovo 30 d., 9 valandų ekzekvijos. 
10 valandų iškilmingos Mišios, pamokslas ir Jo Emi
nencijos Kardinolo Mundeleino Absoliucija ir lydė
jimas į Šv. Kazimiero kapines.

Visus Chieagos ir kitų miestų lietuvius širdingai 
kviečiame pagal išgalę dalyvauti laidojimo iškilmėse, 
pasimelsti už brangių Tėvo Felikso sielų.

Liūdinti: Tėvų Marijonų Kongregacija.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lacha- ■ 

vičius, Telefonas Roosevelt 2515.

LIETUVIS aktų 
SFECIALJUSTAS

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Palengvins akių įtempimu kuris 

esti priežastim kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Uio, skaudamų akių kartų. N u imu GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
cataracius. Alrtaisau iiutupų reąys* 
tę ir tolimą reąystę.

Prirengiu tcisiuąal akinius visuose 
atsitikimuose, eąiamniuvimas daro
mas su elektra, pūro danės, ouažiaa- 
sius klaidas.

Upeciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki u. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ laiką su Nauju iOradjmu 
Daugėtų atsilikimų aaya atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kifur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7b89

Tsl. lards 1839

DR. G. SEKNER
LIETUVIS AKI V SPECIALISTAM

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 14—4; nuo t—9

■ adė’lenda: ll iki 11.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

Vak 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

Tek Wentworth 3000
Bez. Tek Stewart 8191

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREEl 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak vakare

Res. Phone: 
t Englcwood 6641 

Wentworth 3000
Office Phone 

Wentworth 3000

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo olisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVS.
Sl’ECU AUSTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—11 nuo 3—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 16 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. MčGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 MO. MICHIGAN AVBNUE 

Tel. Kenvrood 6107
Valandos:

Nuo • iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki S valandai vakare 

apart tventadlenlo Ir ketvlrtadlan h

Hemlock >161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
3420 West Marųuette Road

VALANDOM:
0 iki 12 ryto. 7 iki 9 vąk. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pa«ai eetartl

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

» Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė. 

VaL: 2-4. 1-9 v. z. Uaklrtant Ketv
\

I
I
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C H I C A G O J E
KĄ REDAKTORIUS 

PASAKĖ

(“Draugo” red. L. Šimučio 
kalba, pasakyta per radio Pe- 
oples Furnitūra Co. valandų 
iš stoties WGES stoties).

Kiekvienas kultūringas žino 
gus šiandien labai gerai žino, 
kad laikraštis tai yra gyveni
mo veidrodis ir visokio veiki
mo ugdytojas ir palaikytojas. 
Sunku būtų ir įsivaizduoti, 
kaip atrodytų Amerikos lietu
vių tautinis ir visuomeninis 
veikimas, jei mes neturėtu
mėm laikraščių. Spauda yra

ARCHER HEIGHTS 
CHICAGO

Kolegijos rėmėjų 41 f»k\r 
į kauliukų žaidimai kovo 13 d. 
netikėtai nusisekė. Buvo su

nueis

imi, savo spaudą, sustiprinsime 
]taip, kad jos jokia pajėga ne- 
I nugalės.

lwest Revelers. Botli old and W. Matąuetje Road, Cbicago,

SPORTIVELY
Bv J. C. S

young are extended a eordial 
invitation to attend the Spring 
Frolic.

The eonnnittee eonsists of, 
'.John Snyder, ehairman, Mis- 
sės Martha Gazeski, Anne Bo
ginąs, Blanche Asunowicz, 

jStella Būgaitės, Tillie Yesu-
SPEAKING’ | official as the one’s who as-: lis, Anton Yonczis, .Jr., and

į sumes official standing. Don’t ,'Albert I. Kissel. The general 
mukę a laughing stock of re-' ehairman is Mr. Peter Paul

That Cicero thrust or ap-jeognized ethics and the A. B. I Gaddy. 
rengta norint sudaryti -velyki- Įparent defamation of my cha-,C’s of any brandi of activity. After the meeting a sočiai
nę dovanėlę pasiųsti Šv. Ma
rijos Kolegijai. Rodos, susida
rys iki $50.00 kolegijai. Tai 
komisijos nuopelnas ir gera

racter, didn’t help matters i The old adage fits perfeetly:1 was held and gailies plaved.
any. Of course, it was the wri- j“ A little learning is a dar. 
ter’s intriition to put me injgerous Jhing”. 
a ratlier einbarrasing situa- Į y you know when one is i Gazeski.

Prizes were avvarded to Mis- 
ses Lillian Sokols and Martha

Ilk), antradieni, kovo 29, d.. 9 
valandų vakare.

r. K. Kliauga skaitys refe
ratų “Ortliodotio”. Diskusinis 
dr. A. Lauraitis ir dr. A. Juo
zaitis.

Dr. 0. I. Bložis,
raštininkas.

Iš LIETUVOS PASIUNTI
NYBES AMERIKOIE

• Tuo įvykiu labai susidomėjo 
miesto majoras.

PASKLEISTI NETIKRI i 
PINIGAI

NEW YORK, kovo 25. - 
Rytuose paskleista netikros 5 
10 ir 20 dolerių banknotės.’ 
Dvi pirmutines galima leng
vai pažinti, bet 10 dol. liauk 

(notė yra kai tikra,

PARDUODAM IR MAINOM

Farmas, namus, lotus Ir kitokius 
biznius visose valstijose. Mes turi
me dideli pasirinkimą, norintieji pir
kti ar mainuti pirma pažiūrėkit niu- 
uj bargerių. Klauskite A. Grigas,, 
Real Estate vedėjas

J. NAMON FINANCF. CO.
«75ft So. AVostem Avenue

OFFICE OF COT^NTY CLEP.K 
OF COOK, COVNTY, ILLINOIS.

STATE OF ILLINOIS)
)SS.

COl’NTY OF COOK )
Pasiremdamas provizija 34 

nacijų Rinkimo Įstatymų 
Valstybės, Aš šiouoinj liudiji 
spalva popietros nominacijų balota’rts 
partijų nominacijų rinkimuose, (vyk
stančiuose Cook paviete, išskiriant 
vietas už Chieagos ribų, Chieagd’ 
Helghts, Berwyn, Cicero, Summito ir 
Everg.rfen Parko, utarninke, balan
džio 1 2, 1932 bus tokia:
DEMOKRATŲ PARTIJOS, RAI’SVA 
REPVBLIKONŲ PARTIJOS, BALTA

šio liudijimui aš pasirašau ir užde
du pečietį Cook pavieto šio kovo 2 8, 
1932,

ROBERT M. SWEITZER
COVNTY CLERK OF COOK

COVNTY. ILLINOIS.
_________________________________ 1______________.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

Iforničiug ir kitokius dalykus.

| Musų patarnavimas yra 
'greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir i kitus miestus.

AVASHTNGTON, kovo 23. 
— “Eltos” pranešimu iš Kau 
no, Klaipėdos direktorijos pi
rmininkas Eduardas Simaitis 
kovo mėn. 22 d. perskaitė pa
reiškimų seimeliui. Daugumos 
partijos balsavo prieš. Po to 

' E. Simaitis perskaitė Klaipė
dos gubernatoriaus dekretų, 
kuriuo seimelis paleistas ir 
nauji rinkimai paskirti po še
šių savaičių.

širdžių narių ir švenčių gausi! tion, tliis being tlie season for jsubjeeted to random frovvn-
ings, you invariably deive in- 

(lown tlie line. I, really in- the why and wherefore of 
tended to overlook the breach things. Anyway, I wondered 
of etiųuette and propriety, būt who .<tart(į this Basketba,| 
the unetliicalness of the whole ! racket in our ,eague> and a

parama dovanomis ir atšilau-1 things “lousv” and so fortli i
.... . . . kymu.ne vien tik visuomeninio vei-1

. . , , . . , , , . , Kovo mėnesy skvriaus susi-kimo palaikvtoja, bet taip pat . . . *, . ,‘ . j I rinkimas negalėm įvykti —ji via akmtoja, vadove. Kas T
v. . , , , i-ii - .priežastis: Šv. Juozapo parap.žino musu tautos kovų dėl lai- 1 . .. . . v

_ . .. , , 'misijos ir prieš velykinis laisves ir nepriklausomvbes isto-1 . .* .
kas. Susirinkimas nukeltas irijų, tam gerai yra tzinoma,

, . i.i j- balandžio 16 d. Yra vilties,kad spauda tose kovose pat} .... ,... ., . .kad susirinkime pasirodys irsvarbiausi vaidmenį suvaidi- . y •
, . 3. kiek daugiau pajamų. Garbėno. Jei nebūt dėl lietuvių spn-1 1

ūdos atgavimo Lietuvoje ir 
jei spaudos laisvė laiku nebūt 
atgauta, vargu šiandien Lie
tuva būtų nepriklausoma val
stybė. Kiekvienas šviesus lie
tuvis tai gerai supranta. Ne
veltui dėl to statomi pamink
lai knygnešiams, kurie skleis- Į 
darni lietuviškai spausdintų Į 
žodį po Lietuvos kraštų, savo ! 
gyvybę į pavojų statė.

Mes Amerikos lietuviai tu- i 
įėjome ir turėsime

komisijai ir širdingas ačiū vi
siems mus rėnuisiems nariams 
ir svečiams, kurių buvo ir iš 
Chieagos. Komisija: Petronėlė 
Taibertienė, Katrina Budrevi- 
čienė ir Malvina Stankįenė. 

i M. Stankienė žaidimams dy- 
į kai užleido savo namą.

• J. Šliogeris

T0W]N OF LAKE

T. Y.

ŠOKIŲ MOKYKLA

savo
Kovo 18 d. p-lės Marijonos 

l^aurinskaitės artimesniu dra-
spaudos laisvę Imant domėn
mūsų skaičių, rodos, lietuviu ' V • , 7“ 1 gerbimo vakarėlį, nes tų die-,

affair in refusing to divulge imong otlier things, the name
the identity, left a sordid im- of jO(1 wauace burst in. Joe.
pression of the person con- 
cerned, and I will say that the 
caster of aspersions doesn’t 
know his ethics. And in these

literaily was the pioneer of 
our present best sport, andwe 
owe him a great deal of credit 
for realizing it’s essentialness.

times, tliat’s a sorry situation, ‘joe> ig one of our basketball
because there are myriads of 
nom de plumes to adhere to.
The figure is most eertainly A modegt, gedate sort of in-
a pathetic sight and intellect- 
ually ‘nil’. Sic satis ei.

X Our ciiief moguls got 
together in another round- ta- 
ble conference and threw thė 
proposed Cicero and Town of 
Lake dehaele into oblivion.

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

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

Tel. Yards 4554

PRANEŠIMAS

MARŠALO PADEIEIAI 
AREŠTAVO POLICMONĄ

commissioners, no bėtter sei- I Amerikos lietuvių daktarų 
ection could have been made. draugijos susirinkimas įvyks

J. Valstybių maršalo du pa
dėjėjai areštavo miesto polic- 
mouų McDonnelPų, kuris juos 
per greitai automobiliu važiuo 

j jančius sulaikė ir norėjo Įduoti

dividual, and one who firmly 
believes in thinking it over 
before rendering any decision. 
And heaven knows, there are 
very few men of this type left. 
I think ‘Joe’ will carry on 
with.ug in the haseball league,

dr. A. L. Yuškos name (2422 Į teisman pakvietimo tikietų.

Naujos Žemos Kaioos
Which i s another way of say-Įserv>nS >n the capacitv ot 
ing, that Town of Lake isn’t i commissiųner, together vvith 

■s SHpfetis

Kaip .lūs girdite per ra
dio Lietuvių progranrus 
duodamus Budriko Krau
tuvės Nedėliomis nuo 1:15 
iki 1:30 vai. po pietų ir ket - 
vergais nuo 7 iki 8 vai. va
karo, kurie turi radios, jie 
gėris ir džiaugiasi Lietu
vių dainomis ir muzika, 
liet kurie dar neturite savo 
namuose radio, dabar Bu
driko Krautuvėje galite į- 
sigyti už labai mažų ir pri
einamų kainų, kaip tai:

ligų būrelis buvo surengęs pa-1 ’ . . ('baries. ,. so ‘bot in tins game of bas- Į naries is and another 
to be seleeted. In Charles we

gausingai turėtai • • o • • f !ro 1S in ųuestion. JNatUraily, have an impartial arhiter,g y™ giiyimo dien^. Susirinku-1 t|,e commissioncrs I wl,<,se>cisio»s will go a lonS
los risus linksniai šneku,na-i promoH()m way towarU ,.reating the pr„ |

spauda nėra taip ‘musingai i i i • • ■ . 'this sort, būt it is mv conten- per sportmanship and unit\.paimu nei a imp gausingai ko|a,te pakvietė Visas prie' . , , , ♦: i *
. . tion that tliev could have s° essential to progresiveness.kurios

Neper,Įauginusia ji ir brangi- meU| neapsieita be |ink6ji. <><»* >**•«• a igmng tlie . ~
narna. Nei bent tada ji) labiau ,,|ų Kalvaiw pasveikini) I,attle arn>y aIul liavn'K our Mtl.KOSF P ARK, III
pradėtume vertinti, jei Dėdė įaizan,e ir jteikuM a ‘™ms mauling one, ------------
Šamas, kai anais laikais rust)!vanW ' pristatf x Mažei. a"otl,er for the seriousnes, of

tikvbinfs ir 
laikraščiai
būti skaitomi, stipriai ren’’a [gios 
mi. Deja, taip nėra. Mūsų vn B

pakvietė
gardžios vakarienės,

tautinės minties nų M. Laurinskaitė šventė sa- ketball, especiallv when Cice
ro is in ųuestion. Naturally,

/ A

R. ANDRELIUNAS

The Tegular monthly meet-
caras, pradėtų lietuviškųjų kaitę' valcarėliiii 'vadovauti. 11 a'L W°W’ 1 certa,n,y knosV ing of the Lithuanian Youths
spaudų varžyti, jų persekioti. J inkp jin)US pareiSkg A. Miko- n'any W1" be ^^ppointed be- p,easure Chlb of Melrose Park
Gal būt tada pasidarytų mums | ,aitfs j Augienė, M. Sūdei- iCause °f the 1,nP°88lbll,ty ,n-,wa8 held tuesday eve., Marei,
brangus kiekvienas lietuvis- kienė> H oirvinskaitė, A Ma- ^°,V.ed J1()()king UP tl,ese 22, 1932, at their Club-Roonis
kai spausdintas žodis. Tada ir žeikaitė, O. Laurinskienė, J. j <?u*n^e^s- [located in the Melrose Park
čia gal atsirastų spaudos aPa- Čepulienė. Mamytė M. Latiri-1 AnOther year is a lon£ wa>‘ Community House. Matters of 
stalų pilna ta žodžio prasme,; nslrienė džiaugėsi dukrelės ge-1°^’ an<^ *n ^*e ^' ^ importance were discused and
atsirastų knygnešiai. i rumu ir visiems dėkojo už at iCan beeome disbanded ctc. i pjans were made fOr the big

Dėl ko aš čia tai primenu? silankynių. Laurinskaitė buvo Biit'these searing words wereį7tb Aaniversary Dance to be 
sujaudinta ir visiems dėkojo. |^be u^er ProcIarnati°n of the bejd on Aprd 2nd, at the Rav- 
Po vakarienės visos žaidė lig: ' ant^s , 80 y°u can <1° anč* įen’s Hali, 15th Avenue and 
vėlumos. ' ?hinS about it Brin« y°uriLake Street. Music will be

(Marųuette Jowolry A Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chieago, III.
Tel.

Hemloek 8380

Dėl to, kad ž.inau, kad toli 
gražu ne į visus lietuvių na
mus ateina geras laikraštis, 
kuris yra mūsų gyveninio ir 
veikimo kelrodžiu, ramintoju,
informuotoju, švietėju, lietu- goje> ljab(, Sų-goje, Šv.^Ka- ,y°Ur bo,nework’ if ennui trou‘

Į zimiero Akademijos rėmėjų 
1 r 1 dr-je, Nekalto Pras. (Šv. Pa-

M. Laurinskaitė yra nenu
ilstanti veikėja Moterų Sųjun-

knitting bag along nent Sun- funlist,ed by the FaI,10ūs Mid. 
day, you can catch up with

vybės palaikytoju. Jei savo 
neskaitysime, neremsime 
neplatinsime, greitai pradėsi
me tautiškai merdėti.

Dienraštis “Draugas” tam 
tikslui ir veda vajų, kad šis 
vienintelis tautiškos minties 
dienraštis dar labiau prasipla
tintų Amerikos Lietuvoje. 
“Draugo” talkininkai-kontes- 
tininkai, tai lyg tie knygne
šiai, kurie lietuviškai spaus
dinto žodžio reikšmę supras
dami, su dideliu pasišventimu

neles sodalioijoje. Visur ir vi
sada randa laiko pasidarbuo
ti. Taigi, linkime p-lei M. Lau 
rinskaitei ir ateity nenuleisti 
rankų, veikti taip, kaip ir da 
bar.

Dalyvė

PADĖKA

Esame labai dėkingi mūsų 
mylimam naujam klebonui A- 

ir uolumu dirba, kad ko dau- intanui Braziui, kad jis pakėlė
giausia žmonių “Draugų” į ant kojų mūsų sugriuvusių

b les you.
X I read with amazing in- 

terest that there will be an*! 
official AU-Star team .select- 
ed. Now, anytime one tliinks 
they can put seriousness in 
this official business, the bet- 
ter broaden their seope of 
perspective, becauae official 
business is only official when 
a recognized association is 
‘pure’ with the North Cent
ral Association or the Ama- 
teur Atliletic Union and so 
down the line .

Anyone’s officifcl seleetion

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

LAIŠKAS
T. A. D. Products.
3183 So. Halsted 8t„
Chlcago, III.
Gerbiamieji:

AS vartojau Jusu valstu8 Ir esu pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus. 
Gyvenimas man buvo (nemalonus. | 
Vartojau visokiu daktaru vaistus, . 
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant ope 
racjlos.

savo namus pasikviestų. Gar- šv. Kazimiero parapijų.
bė jiems! Padėkite jiems kil 
niame ir sunkiame darbe. Ar 
laikraščio ar knygų, ar laiva
korčių pirkimo, ar spaudos 
darbų reikalais, visi kreipki
tės į “Draugų”, 2334 S. OaK- 
ley Av.e. Visi bendrai dirbda-

T>abar žmonės nudažė alto
rius; gavo puikų vargoninkų 
Tamoliūnų, turi puikų choių 

į iš 50 giedotojų. Pakvietė mi- 
sijonierių tėvų Alfonsų, pran
ciškonų iš Grand Rapids, 
Micb., kuris laikė šv. misijas

Kai vienas žmogus patarė T. A. D. 
vaistus pavartoti, tai pirkau vieną 
bonką. Tuoj pasijutau geriau. ISvar- 

I tojau S honkas Ir dabar esu pilnai 
or random notation is just as sveika. Veliju visiems savo gerlau- 

slema draugams vartoti T. A. n. me
diciną.

Su pagarba,
Mrs. P. Zenarlck.

391» W. 47th 8t.. Chlcago. 111.
Šitokiu Išlikų mes turime įimtus 

T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelbstl Ir 
gelbės toliau.

T. A. D. PRODUCTS 
8138 So. Halsted Street 

CHICAGO. IUU

nuo kovo 13 ligi 20. Žmonės 
lankosi rytais ir vakarais kla
usyti gražių pamokslų, pasi
stiprinti tikėjime ir 1000 pri
ėjo prie Šv. Sakramentų ir 
suorganizuota 30 tretininkų 

Par. komitetas

Baby Grand Radios nuo 9e£>O $95eOO 
Elektrikinės Skalbimui. Mašinos kainos nuo ^39«OO

iki ............................. M 00.00
Hoover Elektrikinis Dulkių Valytojas $ 19.50
Gražūs Mobair Parlor Setai po ............. ^39eOO
•Naujo Fada Radio ir Viktrola kombinacija

vertės $200. už ............................ ^98.00
ant kurios Jūs galite groti visus Lietuvių 
rekordus aiškiai ir gražiai.

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
Štai yra sųrašas Naujų Lietuvių Rekordų, jų kai

nos po 75c kiekvienas. Dabar prieš Velykas su kiekvie
nu rekordu Jūs gausite dovanų.
16241 Prezidento Smetonos Marias

K. Rupeikos Polka, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
16242 Lietuvaitė Polka, Armonika 

Močiutė, Valcas, Klarnetas kr Plano.
16244 Senas Kanklininkas, V. Lipeika ir J. Petrauskas.

Kanklių Polka.
16253 Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.

Lietuvių Popuri.
16252 Kukuti, Valcas su V. Dineikos Ir Petrausko (dainavimu. 

Myliu. Tango.
16251 Adomo Ir Jlevos, Polka, Mainerlų Orkestrą.

Rinkai Man Bernel),
16250 Lietuvaitė, Fokstrotas, įdainavo D. Dulskis.

Leisk Man, Fokstrotas.
16249 Onytė, Eikim su manim pašokti, D. Dulskis.

Čigonės Akys. Fokstrotas.
16248 Saulelė Raudona, Kipras Petrauskas.

Nesistumdyk, Polka, Armonikos solo.
16247 Dumblas, Dialogas, V. Dineika Ir J. Petrauskas.

Sis Tas, Dlologas.
16245 Širdelė Mano, Tango, D. Dulskis.

Tavo SaMžių Malonių, Tango.

Musų krautuvėje dabar Velykų laiku eina didžlausls išpardavi
mas su didelių kalnų sumažinimu. Neveluoklte, ateikite dabar.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chieago, III. 

TEL. BOULEVARD 4705

Savininkas
Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir surių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

ĮVAIRUS kontrakto:

IM. Z t Z A S
Namų Statymo Kontraktorlus 

dalau įvairiausius namui prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6524

Telef Republic <694

D. GRICIUS
GRNBRALTS KONTRAKTORIU8 
Statau namui kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
prlelnamtauatoa

2452 WE8T 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIV8
6504 S. WASHTENAW AVĖ

tapot Teief 
Hemloek 2447

Namą Telef 

Republic 4488

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Uetuvu 

KONTRAKTORIUB
Mano darbaa pilnai garantuota* 

Katnoa prieinamo*
2422 WEST 69th STREET
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