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J. Valstybės rūpinasi Europos likimu
IUNGT- VALSTYBSŲ SEKRETORIUS 

STIMSON’AS JAU ŽENEVOJE
..- — I I I — •

Amerikos laivynas yra menkas, 
sako japonas

NUSIGINKLAVO VOKIETIJOS KARIŠ
KOJI RESPUBLIKONŲ ORGANIZACIJA

SUSITAIKĖ SU PRANCŪ
ZIJA

SEKR. STIMSON’AS 
ŽENEVOJE

PARYŽIUS, bal. 16. — J. 
Yalstvbiu sekretorius Stim-

ŽENEVA, bal. 17. — Va
kar čia pagaliau atvyko visu i

son’as susitaikė su Prancū- laukiamas J. Valstybių sekre- 
zija. Amerikos nusiginklavi- torius Stimson’as. Jis bus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ATLEIDO 20 MOKYTOJŲ 

VOKIETIJOS PILIEČIŲ
KIEK SULAIKYTA KON

TRABANDOS

Klaipėda. Vykdydamas Klaij per vasario mėnesi sulak
pėdos konvencijos T priedo 31 | kyta kontrabandos ties Latvi-
straipsnį, kuriuo svetimos tau- . . «,|<>s siena uz 9.)0 lt. 20 cnt., ties
tybės mokytojai galėjo būti 
samdomi “švietimo lvgiui kra- administraeijos linija — 2,843
šte palaikyti” iki 1930 metui11’ 52 ent’’ ties Vokietijos sie- 
sausio 1 d., o po to galėjo Įna — 6,029 lt. 80 cnt. Iš

būti toliau samdomi atitinka- viso sulaikyta kontrabandos 
mų krašto valdžios Įstaigų tik. už 9,823 lt. 53 cnt. Sausio mc-

j su Lietuvos vyriausybės suti- 
| kimu, Klaipėdos krašto direk- 
j torijos pirmininkas, p. Simai- 
! tis, atleido nuo balandžio 1 d. 
20 vokiečių pilietybės mokyto
jų, dėl kurių gubernatorius 
bus pateikęs įrodymų, kad jie 
varo politinę agitacijų, prie
šingų Lietuvos interesams. 

Vokiečių spauda kalba apie

mo planas suderintas su Pran svarbus asmuo nusiginklavi— 1. Notre Daine universiteto studentai susirinkę prie Knute Rockne’o, futbolininkų vado, 
cūzijos saugumo planu. Tas mo suvažiavime. kapo pagerbia jo atmintį suėjus vieneriems metama kaip jis miręs. 2. Pitcber, Okla., įnai- _
padaryta kompromisu. | Suvvkę čia Europos valsty- npriai susispietę gelbėti trijų metų amžiaus vaikiukų, kurs neši nai buvo įkritęs į gręžiama Klai|į"do? kra7to™direkt*oriio8

žemėje skylę. Vaikiukas išgelbėtas. 3. Dr. C. L. Parsor.s iš \Vasbingtono, kuriam “Ameri . . . \. ‘ '

nesį buvo sulaikyta kontraba
ndos už 10,252 lt. 49 cnt.

i

Tuo pačiu laiku sulaikyta 
nelegaliai einančių per Latvi
jos sienų į mūsų pusę 5 asme
nys, į latvių pusę — 3. Einan
čių per administracijos linija 
į mūsų pusę — 44 asmens, į 
lenkų — 3 ir einančių nelega
liai iš Vokietijos 8, kontraba-

J. Valstybės sau nereikalau l>iu diplomatai labai žingeidau 
ja jokios saugumo garantijos. .la> kų sekr. Stimson’as pasa- 
Tik nori, kad saugumas Euro- kys nusiginklavimo klausimu, 
pos valstybėms būtų užtikrin- «<>rs konferencija jau turi A- 
tas ir kad Europa sumažintų menkos planų.
savo ginklavimosi. ; Konferencijoje darbai gali

______________________ ’ nusitęsti, kadangi gegužės pra
PRANCŪZAI APRIMO džioje Prancūzijoj įvyks par-

____________________  1 lamento rinkimai. Prancūzijos
PARYŽIUS, bal. 17. —Pa- vyriausybė šiandie yra dau- 

viešėjus čia J. Valstybių sek-1 giau užimta tais savo rinki- 
retoriui Stimson’ui, Prancū-' ntais, negu nusiginklavimo kon
zijos vyriausybė aprimo. Ne-, lprencija.
simato joje pirmiau buvusio I ----------------------
nepaprasto susinervavimo.

Ji buvo manius, kad Ameri
ka podraug su Anglija Pran-

can Chemical” draugija pripažino medalį.

NUSIGINKLAVO ir rls 
BUBLIKONŲ ORGANI

ZACIJA
T

BERLYNAS, bal. 16. —
Kada Vokietijos vyriausybė ; 
sugriovė fašistų karo organu1 
zaciją, tokia pat respubliko
nų organizacija be vyriausy-

CHICAGOJE
KAS REIKALINGA 

APSKRIČIAI

RESPUBLIKONU SUVA
ŽIAVIMAS

... ndų įgabenančių 37, išgabena-
; pirmininko Simaičio nusistaty 9 

i mų paleisti 20 mokytojų Vo-1

kietijos piliečių. Dešinioji spau1 Įtremita i Lietuvų vasario 
! da Simaitį puola senu papra- niėnesį 30 asmenų, ištremta 1.

: Krašto respublikonų parti- 
Ijos komitetas 'turėjo susirin- 
’kimų Chicagoj. Siame mieste

timu. “Tag” rašo, kad “prie
šinga statutui Siūlaičio dire
ktorija lietuvina vokiškų Klai
pėdos kraštų.” Pasak Jaikra-

RUSINIJOJ BADAS

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA

ROMA, bal. 16. — Prane- 
cūzijai duobę kasa. Sekr. Sti-įša, kad bedarbių skaičius Ita-
mson’as išaiškino, kad taip nė i Ii joj sumažėjo apie 94,000 

žmonių. Prasideda lauko dar
bai.

ra.

V. LAIVYNAS YRA 
MENKAS,

TOKIJO, Imi. 17. — Vienas 
japonų admirolas pareiškia, i 
kad J. Valstybių karo laivy-į 
nas Azijos vandenyse yra vi
sai menkas ir jis negali jo- 
kion kovon pakilti.

Nors laivynų sudaro 19 des- 
trojerių ir 12 nardančių laivų, 
bet jis yra bejėgis.

VYSKUPAS RAŠO APIE 
KOMUNISTŲ PLĖŠIKŲ 

VEIKIMĄ KINIJOJ

PRAHA, bal. 16. — Atsis
tatydino Čekoslovakijos pro
vincijos Rusinijos gubernato
rius Rošpal’as. Susektas toj 
provincijoj gyventojų badas. 
O gubernatorius visas laikas 
tvirtino, kad provincijoj vis
kas tvarkoje.

Valstybės senatorius Searey respublikonai turės krašto par , šėlo, jei lietuviams ir pasisek-
■ ... . , , , i rijos suvažiavimų. Komitetas1susprogdinti Landivirt-
! pareiškia, kad Cook o arskn- ... . , ... ■ ■ . ,

, iad išrinko suvažiavimui ve- j schattspartei n atskelti ūkiškų 
įssmu- j({(-,įus Be hb nutarta vyriau-j grupę, tai vis dėlto, lietuviai 

šiųjų kampanijos stovyklų tu-1liksiu mažumoj, Tačiau dabar, 
rėti Chicagoje. ! girdi, pasinaudojama laiku.

paleidžiama 20 mokytojų, nors 
“gerų mokytojų” Klaipėdos 
kraštui Stingų. Toliau laikraš
tis dejuoja, kad signatarai vi
sų tai ramiai praleidžiu, nors 
Tautų Sąjungos rekomendaci
joj buvę įspėjama dėl toles-

čiai ko veikiausiabės įsakymo nusiginklavo.
Sako, nebus ginkluotų fašistų,!1'^’ ls linansiškojo krizio yra 

nebus respublikonams pavo-įtik viena priemonė — ekono-
jaus.

MEXICO CTTY, bal. 16.— nūs išlaidas
200 plėšikų puolė ir apiplėštu ____
Peso dėl Macbo miesteli, Ve-!
ra Cruz’o valstybėje. 12 asine-! 
nu nužudyta. - į

Įmija. Tas reiškia, kadi apskri- 
i tis gali išsigelbėti tik sumaži-

PALEISTA 1,492 DARBI
NINKAI

SUSPROGDINTOS DVI 
BOMBOS

SUIMTA 300 RIAUŠININKŲ

California avė ir Van Bu- 
ren gat. apylinkėje anų naktį 

; susprogdiftta dvi bombos.

ktai sunaikinti. Bažnyčių vi-i.v , ,
I, . ... i.l ... . įsvvko atostogauti,
įduje yra likusios tik plikos šie į

juos. Nė vienas kunigas misi-1 Vykstant jis įsakė Pal™« nuo 
!jų centruose negali gyventi.'flar 1x1 L492 miesto darbinin-

Miesto majoras Cermak’as Dviejose vietose padaryta nuo, nio padėties aštrinimo

\VAKHINGTON, bal. 16.— Kunigams prieglaudos duoda kus. 
Ilanyango vikarijato, Kinijoj,' katalikai ir jie kasdien turi

Prieš iš- stolių.

MOKESČIŲ UŽ PAJAMAS j 
ĮSTATYMAS NETEISĖTAS

SUMAŽINO MELIORACI
JOS IŠLAIDAS

AITCKLAND, N. Zelandi
ja, bal. 17. — Šio miesto ma
joras paskelbė uždraudimų 
turėti bet kokius susirinki
mus.

Bedarbių riaušėse apie 130 
riaušininkų ir 20 policininkų 
sužeista. Apie 300 riaušininkų

Ligi šiol už įvykdytus me- areštuota. Mieste padaryta di- 
lioracijos darbus išlaidas su- deli nuostoliai. Daugiausia nu 
mokėdavo žemės savininkai) kentėjo parduotuvės.

SPRINOFIELD, Ilk, bal.
apaštališkas vikaras, vysku-' persikelti iš vienų vietų į ki- AUTOMOBILIŲ SAVININ- 17. — Nesenai legislatura pra
pas E. J. Galvin’as, rašo laiš
kų savo geradariams Ameri-

tas. Tik tuo būdu galima iš
sisaugoti nuo komunistų. Ko-

KAMS ŽINOTINA

koje. Pasakoja apie stovį sa-' nranistai kiekvienų kunigų y-
vo vikarijate, apie plėšikų ra nužymėję. Kun. Sands’as

---------------------- 'Veikimų ir potvinius. I praėjusių vasarų pagrobtas.

JAPONAI IGNORUOJA T. Štai iš vyskupo laiško iš-1 Dievas žino, kur jis yra. Ne-
SĄJUNGĄ j traukos;
------------ ’ “Mes gyvename baisiausių

TOKIJO, bal. 16. — Žene-1 laikų. Tokių sąlygų niekad 

voje susirinko T. Sąjungos I dar neturėta. Komunistų gau- 
skirtas komitetas iš -19 narių Įjos, kurios pagarsėjusios sa- 
svarstyti Šangbajaus klausi- , vo kraugeringais darbais, ko
mų. Japonų vyriausybė savo;ne visų vikarijatų ir didelę
atstovams Ženevoje pranešė, 
kad jie nedalyvautų to komi
teto susirinkime.

RASTA NUŽUDYTA AME
RIKONE

krašto dalį yra užėmusios. 
Tūkstančius žmonių jos išžu
dė. Begalinį skaičių namų a-

zinia, ar jis yra gyvas.
Ilanyango apylinkėse yra

dešimtys tūkstančių pabėgė
lių iš potvinių sričių. Už ke
lių mylių nuo šio miesto visos 
aukštumos tik marguoj>asi. Te 
nai yra suplūdusių arti 100,- 
000 pabėgėlių. Dalį jų valgy
diname ir šelpiame kiek gali
me. Mūsų kunigai ir seserys

Chicagos policija praneši’1, 
kad tomis dienomis ji ims na- 
gan visus tuos, kurie su savo 
automobiliais gatvėse pasiro
dys neturį valstybės ir miesto 
“laisnių.”

PASKIRTAS I FEDERALĮ 
KALĖJIMĄ

piplėšė ir sudegino. Dešimtis j vienuolės tų nelaimingųjų tar- 
tūkstančių žmonių pagrobė, i pe veikia. Slaugo sergančius,

Joliet’o kalėjimo viršinin
kų H. C. Hill’ų federalė vy
riausybė paskyrė naujo fede- 
ralio kalėjimo viršininku 
Leivisburge, Pa.

vedė mokesčių už pajamas įs
tatymų. Dabar Sanganion’o 
apskrities apvrubės teismas 
ši įstatymų pripažino priešin
gu valstybės konstitucijai.

ANGLIAKASIŲ RIAUŠES

COLUMBUS, O., bal. 16.— 
Cadiz’o anglių kasyklų srityje 
paskelbta karo stovis. Nežiū
rint to, streikininkai kelia 
riaušes. Be kitko rastas nužu
dytas vienas negras.

progresingai savo gaunamai iš 
melioracijos naudai. Kad ūki
ninkams už melioracijos dar
bus tektų komažiausiai mokė
ti, ž. ū. ministerija per savo 
kultflrtecbnikus ūkininkams 
teiks reikalingi) paaiškinimų, 
o tie darbai, kuriuos gali ir 
pajėgia atlikti ūkininkai, bus 
vesti jiems patiems ir atlikti.

INDIJOS PRINCŲ DOVA
NA BRITANIJAI

LONDONAS, ImiI. 16. — In
dijos princai Britanijai paau
kojo 10 milijonų dclcrių lėk
tuvų stoties įsteigimu Indijoj. 
Indijos vicekarnlirs dovanų 
priėmė. x

STATYS NAUJUS TILTUS UGNAKALNIAI VEIKIA

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KUBOJE

Susisiekimo ministerija dar 
šiais metais rengiasi pastaty
ti naujų gelžbetoninį tiltų per 
Šešupę Naumiesty, nes sena-

--------------- sis, dar Kudirkos aprašytas,
HAVANA, Kuba, bal. 16.-j nors ir nuolat būdavo remon-kad už jų paleidimų gavuš iš

pirkimus. Kur komunistai vei
kia, ten žmogaus gyvasčiai nė
ra saugumo. Gyventojai apim 
ti baimės ir nežino, ka« jiems

VARŠUVA, bal. 16. — Vie
noj šio miesto biedfiuomenės 
ir žydų apgyvento j daly ras
ta nužudyta amerikonė, baptis daryti. Visos mūsų misijos 
tė misijonierė, Misa G. E. j apiplėštos. Altoriai sudeginti 
Mott, 41 m. amžinus. ir visi religiško pobūdžio dai-

patarnauja mirštantiems. Li
gos ir badas juos smaugia.

Kunigai ir žmonės podraug 
kenčia. Žmonės jaučiasi, kad 
dėl jų kunigai velka vargus. 
Todėl reiškia jiems sųjausmo 
ir ištikimybės, savo gyvastis 
už juog aukoja.

30 DIENU KALĖTI
Santjago miestų ištiko naujas 

J. Foster’j, 43 m. amž., teis-1 žemės drebėjimas. .Gyventojų 
mas nubaudė 100 dolerių pa- tarpe kilo pasiauba. Bet nė 
bauda ir 30 dienų kalėti. Jis vienas iš jų nenukentėjo. Že- 
be leidimo išlaikė vaikų “prie mės drebėjimas Santiago mie- 
glaudų.” Toje “prieglaudoje” stų išgriovė praėjusio vasario
susekti didžiausi nešvarumai, niėn. 3 <1. '■

tuojamas, jau visiškai suklero. 
Nauji gelžbetoniniai tiltai šie
met bus dar pastatyti viens 
pe.r Dubysų ties Ariogala, kits 
— per Ventą ties Papile.

PLATINKITE ‘‘ DBAUGA ”

BUENOS AIRES, bal. 16.- 
Čili respublikoj keli augnia- 
kalniai ir vėl ėmė veikti. Iš 
jų pelenai krinta net pietinėj 
Brazilijoj ir dar toliau — už 
pusantro tūkstančio mylių.

APIPLĖŠTAS BANKAS

SPRINO VALLEY, III., 
bal. 16. — Apiplėštas vietos 
bankas. Pagrobta apie 6,000 
dolerių.
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DIENOS KLAUSIMAI

MOONEY’O IR BILLINGS’O 
KLAUSIMAS

Kalifornijos valstybės juridinėje garbė
je anais metais padaryta neišdylanti dėmė, 
rašo C. W. Reese laikrašty' Chicago Daily 
News. Jei Mooney’as ir Billings’as būtų ry- i 
toj iš kalėjimo paleisti, dėmė vistiek pasiliktų.

Šešioliktus metus Kalifornijos valstybėje 
kalėjime laiko du nekaltus vyrus. Jų nekal
tumas ko aiškiausiai įrodytas. Nežiūrint to, 
valstybės gubernatorius nepaleidžia jų iš ka
lėjimo.

Thomas Mooney’as, radikalas darbinin
kų organizatorius, 191G metais mieste San 
Franciseo mėgino suorganizuoti pigiai apmo
kamus gatvėkarių darbininkus. Jam tame dar
be gelbėjo jo draugas AVarren K. Billings’as. 
Gatvėkarių gi kompanijos priešakyje buvo di
deli organizuotų darbininkų priešai. .Jų svar
biausias obalsis buvo: triuškinti visas uni
jas! Vienas iš tų darbininkų priešų pateko į 
distrikto prokurorus. Mooney’as jiems buvo 
žinomas ir jie jo nekentė.

Birželio 22 d., 1916 m., San Franciseo 
mieste surengtas didelis karui pasiruošiant 
paradas, kuriame dalyvavo valstybės guber- 

majoras ir daugelis kitų 
Parado metu Stuart’o gat

vėje, ties Market’o gatve, staiga su didžiau
siu trenksmu susprogo bomba. G asmenys 
Vietoje žuvo ir 40 sužeista. Iš sužeistų 4 
paskiau mirė.

Per penkias dienas policija energingai 
be pasisekimo veikė. O čia baisus gyventojų 
šauksmas, kad piktadariai būtų susekti ir ko 
griežčiausiai nubausti. Pagaliau kaltininkai 
surasti. Suimtas Mooney’as, jo žmona, Bill
ings’as, Weinberg’as ir Nolan’as.

Bematant atsirado daugybė liudininkų 
. prieš kaltinamuosius. Pirmiausia teismas nu
baudė Billings'ų visų gyvenimų kalėti. Pas
kui Mooney’as nubaustas pakarti. Vėliau si

bausmė jum pakeista kalėjimu. Kitus tris 
teismas išteisino.

Praėjus keleriems metams pradėjo aiš
kėti, kad tie visi liudininkai, kurie prieš kal
tinamuosius liudijo, buvo arba papirkti arba 
jų nė mieste nebuvo bombos sprogimo metu., 
Tie liudininkai patys paskiau tai išpažino, o į 
keli net kreipėsi j atitinkamus autoritetus 
prašydami, kad nubaustieji būtų paleisti iš 
kalėjimo, nes jie nekalti.

Šešiolikti metai eina, bet nekalti žmonės 
nepaleidžiami. Nei teismas, nei buvusieji gu
bernatoriai nedrįso to padaryti, kad tuo bū
du nenusižengtų organizuotų darbininkų prie
šams. Ir dabartinis gubernatorius neturi no
ro nekaltus žmones paleisti iš kalėjimo, nors 
jam pristatyti ko aiškiausi jų nekaltumo įro
dymai. Tuos įrodymus gubernatoriui prista
tė ne koki radikalai, bet įžymieji krašto vei
kėjai, kurie kovoja dėl teisybės ir tik dėl 
teisybės.

Tuo būdu Kalifornijos negarbė kaskart 
didėja. C. W. Reese ir sako, kad jei Kalifor
nijos gyventojai nori ta didele negarbe nusi
kratyti, jie turi ateity rinkti gubernatorium 
tik tokį žmogų, kurs pasižadės paleisti iš ka
lėjimo tuos nekaltus vyrus.

KAS ŠIANDIE REIKALINGA

Krašto Katalikų Gerovės Konferencijos 
administracinis komitetas šiomis dienomis tu
rėjo susirinkimų Washingtone. Po susirinki
mo paskelbtas komiteto pareiškimas, kad šiais 
sunkiaisiais laikais žmonės daugiausia reika
lingi turėti ko stipriausių tikėjimų Dievo 
Apvaizda. Be to žmonija jokiu būdu negalės 
nusikratyti gyvuojančiais vargais ir ypač 
šiandieniniu ekonomišku slėgimu.

Pareiškime komitetas sako, kad šis ilgai 
besitęsiantis ekonomiškas krizis aiškiai liudi
ja, kad žmonės Ik* antgamtiškos pagalbos

r -

natorius, miesto 
įžymiųjų asmenų.

I

Kun. Pi. J. Vaitukaitis.

ŠVENTOJI ELENA
(Tęsinys)

» Konstancijus atvyko į Romų ir pali
ko savo sūnų Dioklecijouo globoje. Ne
trukus Dioklerijonas mirė ir jo sostų užė
mė Galerijus. Tada Konstantinas malda
vo, kad galėtų grįsti pas tėvų. Betgi nau
jas imperatorius nesutiko ir dar jam pa
vydėjo, kad Konstantinas buvo visų mė
giamas ir mylimas. Dėl to Galerijus daž- 
pai siuntinėdavo Konstantinų pavojingon 
kelionėn atlikti kokį nors slaptų užda
vinį, manydamas, kad kelionėje jį ištiks 
kokia nelaimė arba bus nužudytas. Tačiau 
Konstantinas visada grįždavo sveikas ir 
laimingas. Pagaliau Galerijus susimųstė, 
kad mažiau pavojaus bus jam pačiam, 
kai Konstantino nebus rūmuose, ir jis 
sutiko paliuosttoti, kad grįstų pas savo 
tėvų, kurs tuomet buvo apsistojęs Yorke. 
Vos tik Konstantinui atvykus, jo tėvas 
Konstancijus mirė, ir Konstantinas tuo
jau tapo pašauktas tapti vakarinių Romos 
valstybių imperatorium.
* Per visų tų laikų Šv. Elena, nors ir 
slaptai, bet visgi rūpinosi savo sūnum 
ir visada būdavo šalia jo. Daltar, kai 
Konstantinas jau buvo imperatorius ir

MIESTO DIKTATŪRA
fall River miestų, Massa-1 tiems šio krašto miestams, 

chusetts o valstybėje, ištiko kur įsivyravę nesųžiningi po- 
iinansinis krizis, toks pat, ko- litikieliai.
kį gyvena visi kiti šio kraš
to didieji ir mažesnieji mies
tai. Mokesčiai buvo nežmoniš-

Amerikoj visa nelaimė yra: 
ta, kad esant geresniems lai- Į 
kąms tarnautojų atlyginimas 

kai dideli ir išlaidoms jų ne-!padidinamas, o laikams pablo- 
užteko.

Fall River yra nemažas mie 
stas. Turi apie 115,00 gyven
tojų. Žmonėms gyvenimas pa
sidarė tikrai nepakenčiamas. 
Mokesčių našta nepakeliama, 
o miesto iždas nuolat tuščias.

Kreiptasi pas valstybės g

gejus nenorima jo mažinti. 
Geriausias tam pavyzdys

gali būti pati krašto vyriau
sybė. Po karo krašte buvo 
rieji laikai. Kongresas visiems 
aukštiesiems krašto valdini n 
kailis padidino algas. Neužmi

. .. ,u" ršo ir savęs. Atėjus blogiems
, ernatonų, ad jis duotų ko- laikams tas pats kong resas 

nemažina algų ir kitų išlaidų,kios nors pagalbos. Guberna
torius geras žmogus, jis pa
sigailėjo miesto ir jo finansi
nių reikalų vedimui paskyrė 
tris komisijonierius — dikta
torius. Šie trys komisijonie- 
riai sau pagalbon pasiskyrė 
turtų įkainuotųjų (asesorius), 
iždininkų ir auditorių. Komi- 
sijonieriai miesto majorui ir 
miesto valdybai šiandie dik
tuoja, kaip miesto finansai 
turi būti tyarkomi.

Tas kondsijonierių trejetas 
jau kelintų mėnesį sėkmingai

bet nepritekliui didina moke
sčius.

Geriausiais laikais pristeig
ta visokių biurų, daugiausia 
politiniais sumetimais. Šian 
die jie nepanaikinami.

Taip yra ir su miestais. Ge
raisiais laikais įsteigta galy 
bės visokių politiškųjų darbų, 
algos padidintos. Ir kada iš
kilo ekonomiškas krizis, ne
jauku pasidarė atgal grįžti, t 
y. išlaidas numažinti.

SAUGOJA PIRMĄ UŽPATENTUOTĄ MEDĮ

, . . ... _ Tali River miestas tegu bustvarko miesto finansus. Ir per ,v. . ... . .... . ! pavyzdžiu kitiems miestams.
tij trumpę laikę gyventojai.,,, bflt SUI|la-intos
mokesčiai kone perpus suma- m.. . ...
v. . .Tik reikia daugiau sąžiningo
zinti. Prieš diktatūra visam . , • . , . . . .

. / x , .. . .. darbo ir daugiau pasiaukoji-
nneste turtų įkainojimas mo- j
kesčianis siekė 214 milijonų, 
dolerių, o šiandie jau tik 11G Į 
milijonų dolerių. Miesto tai-'

Nesenai J. A. Valstybių kongresas priėmė naujų paten
tų įstatymų, sūlvg kurio galima užpatentuoti kiekvienų med;, 
išduodantį naujos rūšies vaisių. Pirmutinis tuo patentu pa
sinaudojo E. W. Markliam, užpatentuodamas persikų (py- 
čių) medį, duodantį naujos rūšies vaisių. Kad vagys nega
lėtų pavogti to medžio čiopų, aplink aptvertas aukšta tvora, 
prijungta prie jos elektra ir dar pastatyta sargas.

išgaruoti iš deutšlanderių pa-rių kapitalo,
mo žmonių gerovei.

nieko negali jmsiekti. tikintieji žmonės pi ipa- Į nautojanis sumažintas atlygi-

VOKIEČIAI RAŠOSI KINŲ 
KARIUOMENĖN

kausiu. Kinų konsulatas nuo-jmil 
širdžiai ir su padėka priima į mil

aiški 
yra be-

žįsta, kad šis krizis visam pasauly yra 
Dievo bausmė. Žmogus be tikėjimo 
jėgis. Jis puldinėja ir neturi jokios išeities. 
Jis jokiu būdu negali išaiškinti, iš kur yra 
paplitę tie visi žmonijai vargai.

nimas 20 nuošimčių. Ir pasi
rodė, kad tuo būdu jie nenu
skriausti. Visos nebūtinos iš
laidos išbrauktos.

vokiečių pasiūlymus, liet... Ki
nijon kol kas dar neveža, o 
tik užrašo atsilankančių “ko
votojų” pavardes, paaiškin-

savo damas, kad dabar nesu kaip 
iš ki- jų simpatijomis pasinaudoti.

Japonija- 1,153 
ir Jung. Valstybės—25d 
dolerių. Kitos valstybės 

yra investavusios žymiai ma
žiau.

Berlyno vokiečių laikrašti 
j “Tempo” atspausdino 
i bendradarbio įspūdžius 
niečių pasiuntinybės. Bendra- 

. . . Diktatoriai pranešė, kad šie j darbis pasakoja matęs daug)
Dedant visas savo pastangas atgaivinti (,net miesto iždas gal turės a - vokiečių, atėjusių prašyti 

visam krašte tarpusavio pasitikėjimų, sako! pie 150,000 dolerių nepritek-į kinų konsulų, kad nugabentų 
komitetas, reikia, kad pramones ratai butųpjaus ateinančiais metais ,juos Kinijon, kur jie sutinku
išjudinti krikščioniškos - teisybės pagrindu? neprįtekjius i§nyks# Paskiau' stoti kariuomenėn įr dalyvau-'nos ga,nini,naS ’Vairiu°Se kia' 000 doleriy gl^'no t^ino- 
Norint tai pasiekti, reikalingos , viso krašto į pa janios su įgiaUoniis bus su-iti kovose prieš j 

gyventojų karstos maldos, kurios pakiltų Die- į balansuotos. '***■ jmasinį vokiečių ’
vo sosto link. Žmogus iš tikrųjų turi nusi-Į gje trys diktatoriai miesto nų kariuomenėn “Tempo” be i

ndradarbis aiškina dideliu ne- Xžeminti prieš savo Sutvėrėjų.. Jis turi pi 1 .finansus tvarkvs
miesto 

taip ilgai,

X Ekonominis krizis palie
tė ir Amerikos milijonierius. 
1928 metais ten buvo 43,184 
milijonieriai, o 1931 metais jų

-------------------- - * pasiliko vos 19,688. Milijonie-
X Romoj šių vasarų įvyks rjais Amerikoj laikomi pilie- 

1 tarptautinė duonos paroda,! ėjai, kurie iš savo turtų nv- 
įkurioj bus atvaizduotas duo- tams turi ne mažiau kaip od,-

Tokį jštuose. Parodoj dalyvaus ii 
j Lietuvos “Paramos” bendro
vė.

X Norvegijos parlamentas 
atmetė įstatymo projektų, ku
riuo buvo norima uždrausti 

Užsienio spauda paskel- penkeriems metams meškų me
pažinti galingojo Dievo suverenumų 11 savojo! inįeKto ižde rasis šioks Į darbu, netekimu vilties atei-Įbė žinių apie didžiųjų valso- (|jj0].|p Taigi, meškos Norve- 
priklausomybę tik Dievui. Įoks pinigų perteklius. Spau-Įty bent kiek geriau įsitaisyti bių interesus Kinijoj. Pašilo- gįjoj gre;t jsiiyks. nes jų ten

Jei mums pavyktų, pareiškia komitetas, ja pažymi, kad tos rūšies d i-i tėvynėje ir, be to, karinga vo- do, kad Anglija yra įdėjusi įr taįp yra užsilikęs visai ne- 
visas žmonių grupes suvienyti maldai, jei vi- ktatoriai yra reikalingi ir ki-1 kiečių dvasia, kuri dar nespėjo! Kinijoj 1,266 milijonus dole- j žymus skaičius
so pasaulio tautos pripažintų maldos reikalin
gumų ir šauktųsi Dievo pasigailėjimo ir pa
galbos, ekonomiškas krizis veikiai išnyktų. 
Tik malda turi būti nuoširdi ir karšta.

Dievų, kad Jis civiliams autoritetams suteik

tų reikalingos protinės šviesos eiti savo pa

reigas gyventojų gerovei. Tos jų pareigos

Bo to, žmonės turi melstis ir maldauti turi būt pagristos krikščioniškais dėsniais.

Ypač šio krašto civiliai autoritetai yra 
reikalingi maloningos Dievo rankos.

Dabar matome, kas šiandie žmonėms lu-; 
blausiai reikalinga.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

galėjo viskų daryti, iš meilės savo moti
nai jis priėmė jų pas save ir pagarsino 
jų imperatoriene Elena.

Tada Galerijus įpareigojo Licinijų

Konstantinas buvo sužavėtas ir naktį ma
tė regėjimų, kame Išganytojas apsireiškė 
jam, įsakydamas padaryti kryžiaus ženk
lų, kokį matė danguje, ir jį panaudoti

padėti jam valdyti Romų. O Konstantinas 1 vėliavoje karo lauke. Kitų dienų Konstan- 
imperijoje buvo garsus ir jo populiaru- tinas sutriuškino savo priešo kariuomenę, 
mas didėjo kas dienų. Galerijus iš pavydo Senatas sumanė įsteigti pergalės arkų Ro- 
nebežinojo kų daryti ir pagaliau paskelliė ! moję Konstantino pagerbimui. Tų pačia 

arkų dar ir šiandien galima matyti telte-Konstantinui karų. Abiejų imperatorių 
armijos susitiko ties Milvijaus tiltu, da 
bar vadinamu Ponte Mole, dviejų mailių 
atstume nuo Romios miesto.

Tuo laiku krikščionys buvo baisiai 
persekiojami Romos imperijoje. Tik vie
nas Konstantinas nepersekiojo jų, nes jis 
buvo doras ir kilnus ir teisingas valdo
vas; jis negalėjo pakęsti persekiojimų 
tų, kurie savo tikėjimo kilnumų reiškė tei
singu ir šventu gyvenimu. Ir Visagalis 
Dievas atlygino Konstantinui už jo kil
numų ir herojingų širdį.

Valerijaus armija buvo daug gausin
gesnė už Konstantino kariuomenę. Betgi 
Konstantinas neprarado vilties nei drų- 
sos, maldaudamas Visagalio-Dievo pagal
bos ir atsiduodamas Jo Apvaizdai. Kai 
jis pabaigė karštas savo maldas, lauke 
dangus buvo giedrus ir saulė didingai 
švietė, šildydama ir gaivindama visų jta- 
saulį, tada Konstantinas danguje pama
tė kryžių su neapsakoma šviesa, ir jame 
įskaitė aiškų raštų; “In hoc signo vinces!” 
— “Tuo ženklu nugalėsi savo priešų!”

stovinčių toje pačioje vietoje, l’o karo 
laimėjimo Konstantinas priėmė Krikštų 
ir tapo karštu krikščioniu.

Šv. Elena didžiai apsidžiaugė tokio 
įvykiu Konstantino gyvenime. Ir ji pra
dėjo atvirai vykdyti lierojingas krikščio
nių pratybas ir visi priešai stebėjosi ir 
turėjo pripažinti, kad Kristaus sekėjai 
gražiausiai pasižymi kilniomis savo do
rybėmis. Elenos gyvenime nebuvo nei vie
nos dienos praleistos, kad nebūtų klausius 
Mišių ir davus išmaldos neturtėliam* ir 
vargšams. Bažnyčioje ji dėvėjo prastu 
drabužiu ir niekada nesikėlė į puikybę, 
visada būdama didžiai labdariška. Ji pa
statė daug gražių bažnyčių Dievo garbei 
ir visada rūpinosi, kiek tik buvo jos ga
lioje, plėsti krikščionybę visuose kraštuo
se.

Konstantinui viešpataujant, įvyko pi
rmutinė Nicejos Santarylta (325 m.). Se
kančiais metais Konstųntinas sumanė j>a 
statyti bažnyčių Kalvarijos kalne, Pales
tinoje. Tuo jis norėjo pagerbti tų vietų,

kur Išganytojas buvo nukryžiuotas ir. Jo 
kryžius pakeltas didesniam paniekinimui. 
Jis norėjo ir troško ypatingu būdu pa
gerbti tų kryžių, kurs jam pasirodė dan
guje, kuriuo nugalėjo priešų ir per kurį 
atsivertė į tikrųjį krikščionių tikėjimų, 
Toks Konstantino pasiryžimas pripildė 
Šv. Elenos širdį neapsakomu džiaugsimi. 
Be to, ir ji pati ilgėjosi matyti tų vietų, 
kur Išganytojas gyveno, kentėjo ir mirė. 
Nors ji ir buvo tarp 75 ar 80 metų am
žiaus, vis dėlto ji ryžosi su ekspedicija 
kartu keliauti į Šv. Žemę.

Tikslas, dėl kurio Šv. Elena bendra
vo kelionėje į Jeruzalį, buvo surasti tik
rųjį Išganytojo kryžių.

Kai Šv. Elena pasiekė Jeruzalį, vys
kupas ir krikščionys jų pasitiko su dide
le pagarba. J r ji pradėjo darltų, ieškoti 
ir surasti kryžių, ant kurio Išganytojas 
mirė dėl žmonių išganymo. Galima numa
nyti, kokių kilnių įspūdžių patyrė Šv. Ele
na, kai ji vadovavo darbininkams, triū- 
siantiems beieškant tikrųjų vietų Kalva
rijos kalne, kur buvo užkastas Išganytojo 
kryžius. Ji tur būt, keliavo tuo pačiu 
keliu, kurs yra pramintas Kryžiaus Ke
lias ir kuris siekia Kalvarijos kalno vir
šūnę.

Kalvarijos kalno viršūnėje šv. Elena 
rado griuvėsius deivės Veneros (Venus) 

šventyklos, kurių stabmeldžiai ten buvo 

jai pastatę norėdami paniekinti krikščio

nių Dievų-Žmogų. Tačiau tuomet stabmel
džiai jau nebegarbino klastingos savo dei
vės ir šventykla buvo apleista ir palikta 
sugriovimui. Darbininkai pradėjo darbų, 
o Šv. Elena prižiūrėjo, kad darbas sėk
mingai vyktų. Darbininkai, prakaituoda
mi, kasė žemę ir ieškojo šventojo kryžiaus 
ir viskas rodėsi be pasekmių, tačiau Šv. 
Elena neprarado vilties ir teikė drųsos 
darbininkams nenutraukti darbo ir jie kas 
dienų kasė ir gilinosi į žemę, kad tikrai 
surastų Išganytojo kryžių.

Tų darbininkų būta ir dievotų, ir jie 
visi su jMisiaukojimu vykdė šventų ir sun
kų darbų. Ir netrukus jų kastuvai įsirė
mė į kažkų kieto. Ir po kiek laiko jie 
pastebėjo prieš save ne vienų, liet tris 
kryžius. Taigi, jie surado ne tik tų kry
žių, ant kurio Išganytojas buvo prikal
tas, bet surado ir kitus du kryžius, ant 
kurių žuvo du latrai, pasmerkti kryžiaus 
mirtimi 'drauge su Kristum.

Ir nebuvo didesnio džiaugsmo, koks 
buvo Šv. Elenos širdy. Bet gi čia stojo 
didis keblumas, kurs iš tų trijų kryžių 
buvo tikrasis kryžius, ant kurio Išganyto
jas merdėjo ii mirė baisia mirtim? Pasi
taikė, kad ten buvo vvskujtas Miką rijus, 
išmintingas ir šventas vyras. Ir jis pala 
rė tuos tris kryžius atnešti pas vienų tur-

(Bus daugiau)



Pirmadienis, bal. 18 P R A U a A 8 l

Danty ir burnos higiena
Ruso Dr. P. Atkočiūnas (Cicero)

DENTINAS kol nervas yra sveikas. Dnn- 
Ičiui augant, būtinai reikalin-

Dentinas duodu dančiui sto'gas atitinkamas maistas, ku-į 
rninų, visų formų ir tvirtumų, riame būtų danty formavimui
Dentino matomoji dalis apde
ngta emale, o šaknies dalis- -

reikalingos medžiagos. Kuo
met vaikas serga arba negau-

cementumu. Dentinas nėra na atitinkamos maisto medžią
tiek kietas, kaip emalė todėl, danty formavimosi metu
kad savyje turi mažesnį nuo- augimo, tuomet procesas būna 
šimtį mineralinės medžiagos. Į sukliudytas, dantys lieka ne- 
Clieminė dentino sudėtis: apie sukalkėję, pominkšti, nestip

rūs, be atsparumo; ir kaipo 
tokie, jie yra reikalingi ypa
tingos priežiūros, nes griūt 
genda.

Cementumas

Cementumas yra plonas 
šaknies sluoksnis. Cementumo 
pareiga pritvirtinti dantį žan
dikaulyje. Dantį su žandikau
liu sujungia siūleliai, esantie
ji dantinėje pievelėje, kuri 
apgaubia danties šaknį. Tie 
siūleliai vienu galiuku yra į- 
kibę j žandikaulį, o i cemen- 
tumų — kitu ir tuo būdu stip
riai laiko dantį savo vietoji*.

Cementumų daro jungiamo
jo audmens celės, kurios va
dinamos cementoblastais. Ce
mentumo formavimas tęsiasi | 
kol dantinė pievelė yra sveika 
ir dantis yra kaule. Jeigu ce
mentumas ir dantinė pievelė 
yra normalūs ir sveiki, kad 
ir liuosas dantis, pašalinus 
priežastis, kurios sukelia ne
normalumų, dantis vėl sustip
rėja, dantinė plėvelė prijungia 
prie žandikaulio.

28 nuoš. organinės medžiagos 
ir apie 72 nuoš. neorganinės, 
bei mineralinės medžiagos.

Studijuodami dentinų, mik
roskopu, matome daugybę ma 
žyčiy mikroskopiški) vainz- 

ulžiukų, kurie nuo gyvio au- 
dinens (nervo) driekiasi ema- 
lės link. Šie vamzdžiukai yra 
panašūs j raidę S. Tuose vam- 
zdžiukuose yra šakutės spe- 
cialių “nervo” celių, kuriuos 
vadinamos ‘ ‘ odontoblastais”. 
Nors dentinas susidaro iš ne
mažo nuošimčio mineralinės 
medžiagos, tačiau jis nėra tiek 
tvirtas ir atsparus nešiojimui 
ir puvimui, kaip kad emalė. 
Kuomet emalė nors truputį 
pradeda pūti, tuomet dentinas 
greitai sugenda ir lieka tik
tai danties “kevalas” vargiai 
bepatai somas.

Dentinų g a m i n a odonto- 
blastai. Šis gaminimas eina 
vidun, tai yra: dentinas sto
rąją, o “nervas” plonėja. Ši-

BRAZILIJOS KARIUOMENĖ 
IR POLICIJA MEDŽIOJA 

VIENĄ BANDITĄ

Daugelis moterų taip susi
žavėjo tuo plėšiku ir jo drau
gais, kad prašėsi priimti į jo 
gaujų. Lampeao jas priėmė,
aprengė tam tikra uniforma ir sunaikinta 
paskyrė atlikti jų lyčiai priei- 
nainesnius uždavinius. Tai bu-

Kiek ir kokias piktadary
bes padarė banditas Lampeao 
šiais pastaraisiais metais, tai 
ryškiai parodo juodosios B ra- vo jo paskutinis ir didžiausias
zilijos kronikos, kuriose buvo pasisekimas, 
visada pabrėžiama, kad jis Į 
kiekviena proga parodė griež
tumų ir beširdiškumų policijos 
atžvilgiu.

Kai Brazilijos vyriausybė, 
įpykinta per drųsių banditų 
apiplėšimų Pernambuko ir Ba
ilia valstybėse, nusprendė sn-

tos celės yra “nervo” pakra
ščiai ir savo darbų tęsia toi, 
kol jos nėra ligos paliestos,

KIEK JAPONAI SKAITO
Japonai, manau, jau gimsta 

žinių ir naujienų smailižiais. 
Tikrai. Kitaip juk neleistų žu
rnalų, skirtų 4—5 metų vai
kams. Bet susidomėjimas spau 
da atsiranda dar gal anksčiau 
už tų amžių. Jei jūs nuvyktu- 
mėt Japonijon, pamatytumėt 
gan 'keistų reginį; auklės ne
šioja ant kupros kūdikius, o 
rankomis varto iliustruotus 
žurnalus. Skaito ne jos vienos: 
per petį į spalvuotų lapų spo
kso ir jų ponaičiukai.

Įėję į Japonijos knygynų, 
jūs visada rasite būrius jau
nuomenės. Knygynų savinin
kai jiems turi duoti nemoka
mai skaityti vitrinoje išstaty
tas knygas ir laikraščius. Kad 
išvengtų kamšos, daugumas 
knygynų turi tam tikslui at
skirų salę, o prastesnieji bent 
šalia krautuvės,* šaligatvy pa
stato staliukų su knygomis. 
Nejieiktinas paprotys, žinote.

Daug skaitytojų, daug laik
raščių ir knygų. Jų tiesiog 
vos bejsivaizduojama daugybė. 
Yra visiems amžiams, visiems 
reikalams, visiems skoniams. 
Žurnalai paprastai gražesni, 
kaip europiečių, bet ir žymiai 
brangesni. Tačiau japonas 
juos pirktų, nors dar dvigu
bai tiek kaštuotų.

85 procentų visų žurnalų 
leidžia viena Tokio bendrovė. 
Visokiais vardais, visokio tu
rinio; mergaitėms, vaikams, 
darbininkams, artistams, inte
ligentams, įvairiems specijali- 
stams. Bendras tų žurnalų ė- 
mėjų skaičius praneša 15 mi
lijonų. Juos gamina 80,000 da
rbininkų. 200 geležinkelio va

Donald Loftis, kuris polici
jai prisipažino apiplėšęs net 
14 bankų. .Jis suimtas Mislia- 
waka, Ind.

kuris visur turi savo šalinin
kų ir šnipų, ūmai pasirodo ko
kiame miestely, suima ar iš
žudo visų policijų ir išsigan
dusioms to miestelio gyvento-

raščiai ir užleido vietų dide-j .TiU,,s įsako surasti tiek p.inigų, 
liam visos .Japonijos katalikų .iam reikia, ir*juos padėti

Lampeao metodai yra visai 
paprasti ir primityviški. Bra
zilijos sodžiai ir miesteliai y-į sakė savo savanorių 
ra viens nuo kito kelių šimtų ! zacija. Vienu 
kilometrų atstu, ir banditas Petrolino visu San Francisco

organui “Katoriku Šinbun”. 
.Jo pasisekimas didelis, taip 
kad galima laukt greitai jį vi-

į jo nurodomų vietų.

Kitais kartais jis įspėja mie
sto valdybų rašteliais, kurie

rstant dienraščiu. Iš senesnių-1 beveik visada taip skamba: 
jų katalikų žurnalų paminėti-1 “Lampeao, miškų karalius, X 
nas bent “La Koe”, mėnesi-Į dienų atvyks į jūsų miestų.

gonų vien tiem žurnalams iš
siuntinėti paskirti.

Dienraščių rasi visur. Kai 
kurie leidžiami labai mažuoseĮ 
miesteliuose. Viename Tokio j 
mieste išeina 40 dienraščių, iš 
kurių 20 turi po kelis milijo
nus prenumeratorių. Nedide
liame Beppu mieste (700,000 
gyventojų) išeina keturi.dideli 
dienraščiai. Be to, visur gau
si kelias dešimtis dienraščių 
iš Osakos ir Koro, atvežamus 
per 6 valandas į tolimiausias

uis, 100 puslapių,, gausingai 
iliustruotas, ir “Coderito”, 
leidžiamas dominikonų ispanų, 
mėnesinis, .60 puslapių.

Katalikų spauda žymiai pa
kilo saleziečiams Japonijoj į- 
sikūrus. Tš jų nedidelės, bet 
moderniškai įrengtos spaustu
vės kas mėnesį išeina du žu
rnalai : vienas 90 puslapių, ski
riamas plačiai visuomenei, ki
tas 32 puslapių, skiriamas mo
ksleiviams nekatalikams. Be 
to, saleziečiai išleido jau visų 
eilę katechetinių bei agiogra- 
finių veikalų, brošiūrėlių ir la
kiojančių lapelių, japonų labai 
godžiai skaitomų. Vien knygų 
iš jų spaustuvės per praėju
sius metus išimta 2<)9,200 eg
zempliorių. Šios srities sale-

tik dėl to, kad plėšiko sųlygos j Didžiojo gimnazijų ir tos gini* 
buvo tokios gundančios, bet ir nazijos spartesniųjų klasę. Iš i 
dėl to, kad tame Brazilijos Į viso egzaminus laikė per 9<M 

■ krašte buvo viskas sausros,mokinių. Išlaikė 75: 39 į pir
mų klasę, 12 į antrų ir 3 į au-

rieš keletu savaičių Lam-!k5tesnes klases- f spartesnei 

klasę įstojo 21 mokinys. Dau-* 
gumas mokinių neišlaikė iŠ 
Įietuvių kalbos ir dėl mažo

peno sų.pmgininkai persirengę 
paprastais piemenimis užpuo
lė Balda miesto policijų ir nu
žudė dvidešimt du žmones. Po 
licijos viršininkų paėmė į ne
laisvę ir visokiais būdais jį 
išniekinę paleido, kad jis ga-

organizuoti tikrų militarinę lėtų papasakoti plėšikų pasi- 
ekspedicijų, Lampeao į tai at- tvčiojimų iš valdžios, 

mobili-
momentu nuo

paupiu iki pat Atlanto vande
nyno pasklido šio plėšiko atsi
šaukimai;

Po to vyriausybė naujomis 
jėgomis sustiprina militarinę 
ekspedicijų, prieš kuria Lam
peao negalėjo atsilaikyti ir 
buvo priverstas ieškoti prie
glaudos negyvenamuose Serra

ir
parengimo. Iš įstojusių moki
nių apie 40 yra iš Klaipėdos 
krašto, kiti iš miesto (iš Di
džiosios Lietuvos tik vienas). 
Dabar Vytauto Didžiojo gim
nazijoj yra 330 mokinių. Da
bartinėj gimnazijos patalpoj 
visi gimnazijos mokiniai ne 
gali sutilpti.

X Aklųjų skaičius pasauly
nuolat mažėja, dėka viešai hi-

, r , i i i m- i i i * gienai ir medicinos pažangai.
“Visiems drąsuoliams, ku- dėl ( ruso kalnuose, kur us tu- n, . ..... , .

v. . , . . I . , .'Taip, vovietijoj 1871 metais---------- ---------------- --------------- n daug galimumų pasislėpti
nuo persekiotojų.

rie nepakenčia visokių vy riau
sybių prievartų, siūlau svetin
gumų savo eilėse. Užteks vie
tos visiems. Sųlygos yra šios: 
dešimtis cudos per diena, ar
klys, moteris ir išlaikymas.’,’ 

Tokiu būdu Lampeao suri- 
‘nko gausingų kariuomenę ne

Visų namų langai ir durys tu
ri būti hermetiškai uždarytos. 
Miesto valdybos aikštėj turi 
būt paruošta X maišų grūdų 
ir t.t. ir t.t. su reikalingais 
vežimais ir personalu, pasiry
žusiu vykti gavus nurodymus 
ir X sumų grynais pinigais.”

ziečių veikimų jau įvertino ir 
Roma, viešai padėkodama jie
ms už sėkmingą katalikų idė
jos skleidimų taip puikiai į- 
spėtaj būdu. Ir vienas profe
sorius japonas išreiškė tų pa
čių mintį. Pasak jo, Japonija 
permaža tepažįstanti kataliky
bę. Nepamėgstanti jos, kol gė
rei nepažinsianti, o jų nuodu
gniau pažinti galėsianti tik per 
spaudų.

KARAS JAU PASKELBTAS

visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varo 
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis 

katalikų laikraštis

“SPAUDA R GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū 
pimais klausimais.

Japonijos vietas. Dvi Osakos (“SPAUDA TR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 
bendrovės kasdien paleidžia j daromus priekaištus,
rinkon 4 milijonus egzemplio- “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų 
rili savo leidžiamų dienraščių. laimėjimus ir džiaugsmus.
Jų redakcijose dirba 10,000, “SPAUDA TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku- 
laikraštininkų. Bendrovės iš- ■ rįe norį būti šviesiais ir su
siuntinėja dienraščius oriai- sipratusiais katalikais,
viais, taip kad beveik tuo pa- “SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek

vienam.
“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 

Amerikoje 1 doleris.
“SPAUDĄ TR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.

Pr. Ramanauskas.
“SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se

minarija, Lithuania.

čiu metu jie pasirodo vietoje 
ir tolimiausiose salose. Did
žiųjų.) dienraščių savininkų rū
pesčiu, prie Tokio universite
to įsisteigė* didelė laikraštini- 
nkystės mokykla ir klubas. 
Vien šio pastarojo bibliotekai 
ir archyvui leidėjai davė apie 
3 milijonus litų.

Nemažiau leidžiama ir knv-»
gų. Praėjusiais metais naujų 
išėjo 18,000. Visi žymesni va
karų kalbų veikalai tuojau pa
sirodo japonų kalba. Didelė 
Tokio Maruzen krrVfrų bendro
vė tam tikslui laiko kelis šim
tus vertėjų.

Prieš tokių milžiniškų ir cha 
otiškų spaudos antplūdį kų da
ro Japonijos katalikai? Deja, 
katalikų mažai, be to spaudos 
reikšmę jie per vėlai tesupra
to. Tik šiemet nustojo ėję vi
sokį mažučiai vietiniai savait-

I

VYTAUTO DIDŽIOJO 
GIMNAZIJA

iš 10,000 gyventojų buvo 9 
akli, o dabar, kaip rodo sta- 

jtistika, tas skaičius sumažėjęs 
Siki 5.

Klaipėda.—
jamieji

Pasibaigė įsto- 
Vvtauto

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

LAIVAKORTĖS NUPIGINTOS
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ S75.5O
Į ABI PUSI £125.50

, LAIVAS “FRANCE”

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havru 
j Klaipėdų. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvų, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų 
patarnavimų. . ; ; ♦ į"* Į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTORA
2334 So. Oakley Avė.,

TELEFLINAS R0OSEVELT 7790
Chicago, III.
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SOCIALINĖ MOTERIES REIKŠMĖ
—

. D R A’ U G X S Pirmadienis, bal. 18 d., 1932

Tiek vyras, tiek ir moteris, rišti ir prie šeimos, kad tuoj 
kiriasi vienus nuo kito kūnu j būdu sudarytų tinkamas suly
tei siela. Šitas skirtumas iš esamiems ir būsimiems
ienos pusės sudaro tarp jų) vaikams augti. Čia tai ir glū- 
nižinų. priešingumų, iš kilos J di didelė socialinė moteries 
»usės tai nuolat veikia juodu | reikšmė.
įtraukiamai. Į Kita nemažesnė moteries
Vyras, pamylėjęs moteli ir reikšmė, tai moteries motinos 

udaręs šeimų, tampa galuti-Į įtaka savo kūdikiams. Meti
lai subrendusiu individu --'na, mylėdama savo kūdikius, 
ampa tikra žodžio prasme moko juos mylėti visus žmc- 
mogumi. !neSt Riek vargo, rūpesčių bei
Moters meilė vyrui sudaro j kančių jai tenka pakelti, kad 

gyveninio turinio formų ir žy- j išaugintų, išauklėtų savo vai

ŠIŲ METy STATYBA LIETUVOJE

kelius! Šitam kilniam tikslui 
ji paskiria visų savo gyveni
mų.

i pakeičia jo pažiūras j gy- 
’mų; moters meilė verč'a 
ų įsigilinti į save, įsigilin-
į dabartį, susirūpinti atei- j Moteries —motinos kančios
i. Nuoširdžiai, pamilęs vy-Įgįnidant kūdikį sujaudina vv- 

trokšta tapti dar gėrės-, ril — tėvų ir verčia jį dar la- 
ru, grynesnių.
Moters meilė, tiesa, laiki- 

sulaiko vyrų nuo skrieji- 
ateitin, verčia jį apsistoti j

KB dabartimi. Bet užtai mo-1 jyįįes instinktas galop virstų 
pamilus vyrų išauga, su-' audringu, visa naikinančiu 

da; jeigu ne proto, tai jau faktorium, jeigu moterys sa
lų pasaulis praplinta. vo įtaka, savo kančiomis jo
Nuo moters meilės vyras nesukliudytų, ir nesužadintų 

•ereina prie šeimos, prie vai- jame gražiausių žmogiškų 
ų meilės. Bet šitas perėjimas elementų.

nėra taip lengvas, kaip 
sriai. Čia tenka nekartų 

-oti kovų. Kovų paties su 
rim. O tai yra pati sunkiau- 
kova. i

Į Jeigu moters meilė dav i 
akstinų gyvenimo kovai,

įgai tariant — išplėtė
sparnus, tai pasėka tos

žiles, —atsiradę vaikai, tuos
įus suglaudžia. i

f e visa i lengvai sutinka su t 
.

tuo sulaikomuoju reiškiniu. į 
sveika moters įtakos rei- 

kaip tik susideda iš ši 
i dviejų dalių — jo paskuti- j 

gyveniman ir sulaiky- 
pririšiino prie dabarties, j 

abejo, šitas dvilypis vei- | 
turi būti harmoningas. ! 
antrasis veiksmas turi' 

patvarus, stiprus.

lei moteris turi gailos su- ! 
sinti nuskaidrinti vyrų, i 

treipti jo pažiūras ir nuro- . 
jam tam tikras gyveni- Į 

padiktuota^ pareigas, tai 
per dorų, neiškraipytų, ne- 
idintų moterį pats vyras 

ipa doru, kilniu ir stipriu 
fpti “gyvenimo kovų”, 
ngilinimas į, šeimos gyve- 

rūpinimasis vaikais at- 
ne maža laiko ir lėšų, ku- 
reikia užsidirbti.

Bigu jo “išrinktoji’ pilnai 
iko jo idealų, jeigu jo šei- 

gyvenimas yra laimingas- 
jis patenkintas dabartimi, 
visa tai jį | skatina prie 

ir kartu teikia jam rei- 
poilsį bei ramumų, 

itaip — prasideda trage-

biau jų mylėti, verčia jų dar 
labiau gerbti, ir verčia patį 
susivaldyti.

Per amžius augdamas vyrų

f ras ir nebepalieka be į
|s moterį. Jis stengiasi ją 

fvinti, stengiasi jos pro- 
rgį pakeiti. Nekartų tai 
Ina visai nesąmoningai, 
ryrui nepatinka protiniu 

Ilgiu silpna motelis, tai 
ris negali pakęsti, kad 

būtų ištvirkėlis, t. y. 
lai žiūrėtų į lytinius san-
|s u kitomis.

to moteris moko vyrų j 
i, moko švelnumo, jaut 

ištikimybės, stengiasi jį
įrišti” prie savęs, ir tik 

savęs, tuo apsaugodama
išsieikvojimo, 
ris stengiasi vyrą pri-

Myron C. Taylor, naujas 
United States Steel korpora
cijos board’o pirmininkas.

Tiesa, ir moteryje yra toks 
pat nuo amžių galingas lyties 
instinktas, ir ji tam “gamtos 
šūkiui” pradžioje pasiduoda, 
bet, tapus motina, tas instink
tas įgauna kitos, kuriamos, 
teigiamos prasmės.

Tąjį vyro griaunantį instin
ktų tegali sustabdyti tik mo

teris.

K. K. Lizdeika

Tokios statybos, kaip per
nai ir ypač Kaune buvusios, 
šiais metais sunku esu tikė
tis. Tačiau pernai statyba bu
vusi nenormaliai per didelė. 
Savivaldybių statyba šiais 
metais nesumažės. O savival
dybės kas metai labai daug 
pastatų stato. Ir šiais metais 
statybos reikalams savivaldy- 

j bės yra numačiusios ne ma
žiau kaip pernai išleisti. Kai 
kurios savivaldybės (pavyz
džiui Ukmergės, Zarasų, Šiau 
lių ir kt.) šiais metais net yra 
numatę išleisti daugiau pini
gų, kaip pereitais. Keliuose 
miestuose bus statomos arba 

jkapitaliai remontuojamos ligo 
ninės, apskrityse mokyklos. 
Taip pat nesu pagrindo ma
nyti, kad ir privati statyba 
labai žymiai .sumažėtų. Jau. 
girdi, esu duota nemaža sta
tybos leidimų ir Kaune ir pro

vincijoj. Šiemet statyba, atro- 
ido, bus tiktai normalesnė. 
Net ir statybos sulygęs kai 
kuriais atžvilgiais šiemet nor
malesnės. Sklypų, statybos 
medžiagos — cemento, plytų 
— kainos žymiai kritusios, 

i Darbo jėgų ir meisterius gau
ti taip pat gal nebus tokios 
bėdos, kaip pernai.

Bus ieškoma priemonių pri
vačių statybų labiau kontro
liuoti, pirmiau pašalinus šiam 
reikalui kenkiančias kliūtų. 
Bus ir toliau rūpinamasi, kad, 
ypač miestuose, žmonės sten
gtųsi statyti namus patoges
nius ir liigieniškesnius. Be to, 
ypač Kaune, bus rūpinamasi 

į kad namai būtų statomi gali 
j mai gražesnės išvaizdos. Svai 
blausia, rūpinamasi, kad žmo 
nės, statydami namus, griež 
tai laikytųsi patvirtintų pro
jektų. Jau ir pernai buvę da-

|bojama, kad statytojai nepra sureguliuoti vieškelių piatu- 
jsižengtų veikiančiam įstaty |mų taip, kaip reikalauja pėr
imui. Už šio įstatymo nesilai į (Tųsa 5 pusi.)
i kymų vien tiktai Kaime esu_______________________________
išleista apie 500 bylų. Pana
šiai buvo ir didesniuose pro
vincijos miestuose.

I
Šiais metais ir kelių atžvil- 

igių numatoma kai kas naujo 
i padaryti. Būtent, savivaldy 
ibių departamento ir statybos 
inspekcijos rūpesčiu šiais me
tais prie vieškelių visose aps
krityse bus pastatyti vieto
vių, kilometriniai ir kiti ženk
lai. Bus tęsiamas jau praeitų 
metų gale pradėtasis darbas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Teiephone Koosevelt 9090 

Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 '

A. A. SLAKIS 1

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS
20%

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

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia kiesa į Klaipėdą .... $75.50
Į abi pusi........................................................ $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Balandžio—April 20 d. — EUROPA
” ” 23 d. — FREDERIK Vili
” ” 29 d. — C0LUMBUS

Gegužio — May

iiiiiiiininiiiiiiiiii m u

i

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. i

Room 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 7337

Birželio — June

5 d. -- BREMEN
14 d. — PARIS
17 d. — COLUMBUS
28 d. — FREDERIK VIII

3 d. -- ILE DE FRANCE
7 d. -- BREMEN
16 d. — FRANCE

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Tel. Kandolph 5187

A. A. O LIS
A D V O K A T A S 

11 SOUTH LA SALLE STREET

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

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

IVAKORCIU AGENTŪRA
2334 ScOAKlFTE

RADIOS
Philco 9 tūbų 1932 mo-

del......*39.50
Majestic 9 tūbų Screen 

grid .... $39.50
Bosch 1932 Riešuto 

medžio kabinę-

tas......*39.50
Fada 1932 Riešuto me

džio kabinę-

tas......*49.50
7 tūbų Screen gritf 

Baby Grand.. Q.5O

Radio Short and Long Wave pasiekianti Europos 
stotis už .................................................. .. OO

BUDRIKO milžiniškas užpirkimas iš Financų Ko
mpanijos padaro galimu parduoti už tokias žemas 
kainas.

Nauja automobilio Radio vertės $60 už $29 OO 
Su visu įdėjimu į. Jūsų automobilį.

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

TEL. BOULEVARD 4705

NAUJI, PIGIAUSI IR GERIAUSI AUTOMOBILIAI

DODGE ir PLYMOUTH
IŠSTATYTI DEL PARDAVIMOBUDRIK AUTO SALES

907 West 35th Street
TEL. YARDS 0405

Radio Programai Lietuvių muzika ir dainos duodami 
BUDRIKO krautuvės du sykiu į savaitę: \\CFL 970 
kyl, nedėliotais nuo t iki 2 vai. po pietų; \\ IIFC, 1420 
kyl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

CHAS. A. PEPPER
LIET U VIS AD V OKATAS 
155 N. Clark St., Room 9U9 

Telephone FKANKLIN 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Teiephone V1GTUK1 2213

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S

kurios pasaulis per Šimtus metų .au- 
ke jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviete 
girių visokių medžių aliejų. Deks 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: iteuiua- 
tizmą. Kaukų, Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Kankų, Kojų tirpimą ir at
šalusį kraują, mkstelėjimą 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 gru
zinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKENS NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT 00.
HARTFORD, CONN.

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine užmuša slogų ge
malus velk akymlrkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimą.. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo su 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau Ir 34 lengviau, 
negu tie, kurie negargaliavo. 
Lambert Pharmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
DOUBLE
ACTING
IfPBAKINC
■\Vpowder

Tėmyk kelkų gražu
mą ir Jų šviežumo 

išlaikymų.

i 40YEARS j
25 ounces for 254 ’

IILLIONSOF POUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT

Buy gloves wlth what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk. kaip gerai Ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

SKIMIICHING ENOS
tvfrmt aooMilffg Zmm ta aaadl
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of raoeųuito bites, ruhes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooiing Žemo for relief from 
sunburn. Douae it on ivy-poiaoning. 
Pimples and dandruff fane when safe, 
antiseptic Žemo ičf apptied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

i/IIK’S UNCLE

OUT
TO VCfc

MOT - I THKT

OV YOU

__________J fe



Pirmadienis, bal. 18 d., 19, D R 1 V 5 I S

TYRINĖS PUSLAUKINIUS ŽMONES
Smithsonio instituto etnolo- ringiausia indėnų padermė vi

gus M. Stirling’a 
Ldvadoro ir Perų 
btus tyrinėti ten gyvenančių siskirstę j sau priešingas sro 
puslaukinių “jivaro” indėuų A es. Tarp tų srovių dažnai ve- 
papročiua ir būtį. I dainos kovos.

Gauta žinia, kad Stirling’o, “Jivaros” yra dar tiek nuo 
vadovaujama mažo skaičiaus žmūs, kad pačiose srovėse ne

kurs surenka ko daugiausia 
priešo galvų, laikomas įžy
miausiu srovės nariu, jis ger
biamas ir įgyja medžiaginių

> išvyko j soj pietinėj Amerikoj. ,Jiva-j turtų, kokių tik galima - įgyti 
kraštų nn-ios yia apie 20,000. Visi pa- raįstuose. Tie raistų turtai,

Ofiso Tel. Republic 22(6 i
Namų Tel. Hemlock 2610

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 West 63rd Street
kumpas VVeatern Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant tračiadienius

D A K T A R A

žmonių ekspedicija jau Įėjo į 
"ji varo ’ ’ indėnų apgyveni ą 
sritį ir apie jų per du mėne
sius nebus kas nors žinomu 
civilizuotam pasauliui.

Tas puslaukinių indėnų k ra 
štas — raistai ir civilizuoto 
žmogaus nelankyti miškai ir 
brūzgynai driekiasi tarp upių 
Pastaza, Upano — Santiago 
ir Morona.

Kelionė ne lik pavojinga, 
ir be galo sunki. Tankiai

.Tiželusiuose miškuose ir rais
tuose nėra jokių takų nė per
ėjimų. Patiems reikia daryti 
perėjimus ir saugotis indėnu 
užpuolimų. Ekspedicijai bus 
nelengva padaryti su indėnais

ra reikalingo sutikimo. Jų šei
mos gyvena atokiai viena nuo

tai brangūs žvėrių kailiai ir 
mineralai.

Visa jivaro padermė yra 
pasinėrusi pnetaruose. Raga
nystė plačiai išplėsta. Dėl to 
ir tarpusavio kovų svarbiau 
„šioji priežastis yra kurio nors

kitos. Nėra sodybų, nes gyvis- įžymesnio indėno mirtis. Tuo- 
ninias būtų nepakenčiamas, jau leidžiamos kalbos, kad
būtų nuolatinės kovos. Be to, 
sodybose jie jaustųsi vąržoini, 
o jie nori būti visai laisvi.

Srovei su srove bekovojant, 
kiekviena pusė stengiasi įgy
ti ko daugiausia savo priešų 
galvų. Jiems nerūpi užkariau
ti sritis, ar gauti kokius ki
tus grobius. Bet tik įsigyti ko 
daugiau priešo galvų.

Kovose naudojami primity
viai saidokai su užnuodyto-%
mis strėlėmis. Jei strėlė patai
ko į priešų, šiam yra neišven- 
gtina mirtis. Nėra jokios pa-

kita kuri srovė tų narį apra
ganavusi. Štai ir karas.

Jivaros indėnai yra išradę 
daug įvairių stiprių narkoti
kų ir nuodų, kas mokslui ne
žinoma. Iš vieno raistuose au
gančio krūmo jie pasigamina 
narkotikų, kurį panaudojus 
žmogus greitai netenka jaus
mų ir atsiranda regėjimai. 
Kovose indėnai šį narkotiką 
dažnai vartoja. Jų paruošti 
nuodai yra taip nuodingi, 
kaip piktosios angies nuodai.

Ofisas Tel. Grovehill 0(17
Res. (707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. . . • . 2423 West Marąuecte Road
paruošti naujų statybos įsta- iv*t: 2-6 ir 7-9 p. m. Ket. 0-12 a.m.
tymo projektų. Šis įstatymo Į______ Nedėlioj susitarus__________

projektas jau esąs pradėtas
ruošti. Dabartiniu metu studi
juojami ųaujausieji kaimynų 
statybos įstatymai, tiriama, 
kurie jų nuostatai tiktų mūsų 
krašto sąlygoms. Statybos įs
tatymo projektas šiais metais 
vis dėlto bus paruoštas nors 
paskubomis jo ir nesistengia 
ruošti.

tis visais kitais elektros rei
kalais. Didelis rūpestis esąs

į Tel. Ofiso 4060 Rea. 984 S

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

3904 — 7lst Street 
Nedėllomls tia susitarus.

DENTISTAI

kontaktą. Vienas kitas netak- i galbos. Tuo būdu parblokštam 
tas gali ekspedicijos narius priešui nupjaunama galva ir 
pražudyti. Į nešama namo kaipo didžiau-

“Jivaros” indėnai yra ka-Įsias laimėjimas. Tas indėnas,

GRABORIAI:

J. f.
ž'iGiAUSUAai LIET. GRARORibS 

CHICAGO JE

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

OFISAS

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

Sef^SJai ai6iH 143y S- 49 Court, Cicero, III. 
SKYRIUS: 3238 8. | TEL. CICERO 5927
Halsted Street., TeL
Victory 4(88.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mum) patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nea neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

lelefunas lards 1133

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

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Rooeevelt 7822

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46tb ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8413

I Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negru 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kiti} reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 

1 Del šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų 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 Neddlomls pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted S L)
Vai.: 1-3 ir 4:11-1:81 vai. 

Nedėlioj susitarus
vak. Vau: 1-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarsi

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 .Tel. Lafayette 6793

Senų, apgriuvusių ir visais 
atžvilgiais nebetinkamų gy
venti namų pernai Kaune tam 
tikros komisijos nutarimais 
buvo griauta 230, iš jų 72 gy
venamieji. Provincijoj nugria
uta 160 namų, iš jų 52 gyve
namieji. Ir šiais metais bus

Pbone Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

-DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidenciją (800 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

( iki 8:1( vakare

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

Office: 4459 S. California Avo 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Canal 6122
Jp p±I\. VtlOlUO IKUVVIZll. v I R|
Kilus kovai, kurioj nors di- Juaniais pradėtas šis miestų ||||t į, |, |{|.UZIo

tižiųjų raistų daly, ten pasi
daro ankšta ir laukiniams žvė 
rims. Jų vietų tada užima nė 
puslaukiniai indėnai. Į tos rū
šies sūkurį patekusi Stirling’o 
ekspedicija neišliktij gyva.

svarinimo darbas. Komisijos 
ir toliau tikrins pastatus ir, 
pripažinus reikalą, jie bus 
griaunami.

DANTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

MARGUMYNAI Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691.

ŠIŲ METŲ STATYBA 
LIETUVOJE Povandeniniai galiūnai

Į Amerikos J ungtinių ,Vaisty 
i bių karo laivynas praturtėjo 

. uar šešiais naujais, modermš-
(Tąsa iš 4 pusi.) 

nai išleistasis kelių įstatymą
Per platūs vieškeliai bus siau kai įrengtais ir apginkluotais m ac.ro i«. 

rinaiui, o per siauri-platiua- povandeniniais laivais, 
ini. Bus pageidaujama apso
dinti vieškelius medeliais.

Taip pat bus dedama pas-

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

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

OR. GUSSEN
Vai.;

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

X-Ray

Šitie
laivai gali praplaukti po van
deniu apie 4,000 kilometrų,
neužsukant į uostus pasiimti NedėUomisvai1“edVXe susitarus 

kuro. Ir pasinerti šie laivai 4847 W. 14th ST. 
gali labai giliai. Pavyzdžiui, '----------------------

Cicero, Ilk

Tel. Canal 67 64 Res. Republic 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK 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 
isaaino susitarus

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 VVEST 22nd STREET

» CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tei bariai 6122

Rezidencija: 6628 8. Richmond Avė. 
I Telephone Republic 7 868

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

langų, kad savivaldybes įsi
gytų daugiau mašinų keliams 6.i v. i v ..vienas laivas Kautilus per taisyti ir kad geležinkelių vali ... ,

. , , . , , . bandomąjį plaukiojimą uu-dybų palengvintų sąlygas tra-1 , , . \ , 1
, • • ■ • . , , • v . • grimzdo iki 112 metrų gilu- iūkiniais pristatyti žvyru ten, i ° .

, • . -i . inios. Laivuose yra tam tikrikur jo trūksta ar ir visai ne-, . . . J . . .. __ . I -------- —
ra. Naujai statomus tiltus taip l,rletaJSJU> su kuriais jie gai,Val; 10.12 ryto. 2.6 ir 7_9 vakare'8 vak Nedėliomis vagai sutartį.

d .. ifikiUi nuuinūrn u„ii, 9(1 Uior.ll -------------------------------------------------------------------------------------- Otlso iel” Boulevard 7820

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

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 ▼. * 

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Sered.oa 
ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis jie 
bus.

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

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

OR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4615 S. Ashland Avė.

Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

OR. 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 ir naktį 

VIRGINIa 9024

pat norima labiau suvienodin
ti. Galimas daiktas, kad tipi
nių tiltų projektus gamins 
pati statybos inspekcija. Bus 
daugiau rūpinamasi ir elekt
ros reikalų priežiūra.

Miestų ir apskričių inžinie
rių suvažiavimui pageidau
jant, bus stengiamasi prie sta
tybos inspekcijos įsteigti elek
tros referentūrą, kurios pas
kirs būsianti paruošti techni
škąsias instrukcijas, tikrinti 
savivaldybių elektros stotis, 
padėti savivaldybėms koncesi
jų sutarus surašyti ir rūpin-

išbūti pasinėrę apie 20 dienų.
Anglių klodai jūrų dugne

DENTISTAS 
, Moksliški šiaurės jūros ty- ShTSSS
riuejuiiai patvirtino spėlioji-
mus, kad Kadaise Šiaurės jū-
ros dugne, Vokietijos ir Olan
dijos pakraščiuose, buvo dide
liais miškais apaugusi, pelkė
ta sausuma. Mat, šiose vieto
se jūros dugne rasti dideli 
durpių klodai. Spėjama, kad 
didesnėj gilumoj yra taip pat 
akmens, anglių sluoksnių. An
glių pėdsakai iškilo aikštėn ir 
per žemės drebėjimą, kuris 
buvęs jaučiamas Šiaurės jūros 
dugne.

ŠIS BEI TAS

Dn. C.K. Kliauga

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Namų Tel.: i’rospect

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. lards 0994

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va». 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Ueraaomis po pietų ir Nedėldianiaia 

tik susitarus
1422 W. MAKGUETTE ROAD

Ofiso Tol. 
OL Ir

Victory 3687 
Ras. TeL Hemlock 1274

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

08. J. F. POŠKA
3133 S. įlALSlED SlKEE'JL'

Antras ofisag ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. ruo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro OI. Vai.; Nuo 2-( po 
piet. Utarn. ir 8ubat Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

ONA BRAN AIŠKIEM Ė
Mirė bal. 16, 1932 in.," 1?15 

vai. ryte, 39 metų amžiaus. Ki
lo ifi Šukių apskr., Naumeseio 
par., Valių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Stanislovą, sūnų Stanislo
vą, 6 metų amžiaus, 4 pusbro
lius Joną Kasulaitį, Joną, An
taną ir Justiną Valaičius, pus
seserę Petronėlę Klubaitę Ame
rikoj, o Lietuvoj tėvą Joną, 
motiną Eleną, brolį Antaną, 
seserį Petronėle ir gimines. 
Buvo narė Keistučio i’aš. kliu- 
bo iš Brighton Parko, Lietuvos 
Ūkininko ir Vlnoo Kudirkos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas 66 31 So. 
Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
bal. 19, iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėtas į Gfniiino I’an. šv. 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į fiv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįsta- 
nnis-as dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: vyras, Simus ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Lachavicz, Tel. Roose- 
velt 2516.

Milane, Italijoj, privisę 
nepaprastai daug pelių, ku 
rios daro didelių nuostolių 
Kovai su šiais kenkėjais mo 
biiizuoti visi vietos gyvento
jai. I 4 t

X Paryžiaus observatorijos 
direktorius sutaisė tokį laik 
rodį, kad paskambinus jau: 
telefonu jis atsako kuri tuo 
laiku valanda ir minutė yra. 
Manoma, kad miestuose jis 
turės didelį pasisekimą, nes 
kas norės tikrą laiką žinoti, 
galės paskambinti pagal žino
mą iš telebonų knygos to laik
rodžio numerį, o jis tuojau ut- 
sakys klausėjui. Čia yra tas 
laikrodis su visais kitais prie
taisais, kurie reikalingi, kad 
jis galėtų atsakyti.

X

I Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį. Nuimu 
eataraetus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė tilt
DR. G. SERNER

AUT BPBClAUBTAaLIKT U VIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST Sfith STREET 

Kampas Halsted St. 
VeUndos: nuo 19—4; nuo (—•

■t nuo 11 M IK

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

OR. A. A. RŪTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3162 So. HaJsted St.

Kampas 31 Street

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

10-12

TeL Wentworth 3000
Rez. Tai. Stewart 8191

DR. U. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREEl 
Vai.: 2-4 ir 7-9-vai. vakaru

Res. Phone: 
Engluwood 6641 
Wentworth 3U00

Office Phone 
Wentworth 3ovu

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—13 nuo 2—4 pe

pietų: 7—8:89 vai. vakare 
Nedėliomis 14 iki 11 

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 8<J. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Hemlock 1111

DR. V. S. NARES
( Naryauckas)

OTDYTOJA8 IR CHIRURGAI 
1429 West Marųuette Road

VALANDOS:
• iki 12 ryto. 7 Iki 1 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagtei autartl

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rea 6425 8o. California Avė. 

VaLJ 1-4, J-9 V. y. Usklrleat Ketv

• <



) DRAUGAS

C H I C A G O GYVULIŲ, KALBOS 
PASLAPTYS

ŠIRDINGAS AČIŪ. •Viekintė. Jos gavo 20 “Yar-| Žinomas kalbų tyrinėtojas, 
_________ pelio” prenumeratorių. Be to, Kolumbijos universiteto prof.

West Side.— Buvusios t ra- gavo 20 Šv Antano unijos na-AY. Patterson tvirtina, kad

laipsnio ir susipranta. Vadi
nasi, gyvuliai turi savo kalbų I 
ir susipranta. Tačiau visos j 
pastangos išmokyti bet kokį iDr-ja rengia balių ir 
gyvulį žmonių kalbos nedavė: kius trečiadienyje, bal. 21

-M-
t’lrmadienis, bal. 13 d., 1932

PRIMINIMAS i Šventasis Raštas, Senojo
_ ------------ i Testamento UI. Psalmių kny-

šv. Kryžiaus Ligoninės Rė-'ga, patarlių knyga, Eklezias-

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

rezultatų.

Robert Yerkes, Yale univer
siteto psichologijos profeso
rius, ilgai bando su žmogum 
artimiausiais gyvuliais, bežd
žionėmis. Jis išmokė beždžio
nes suprasti žmonių ttalbų, bet 
ištarti žodžių vis dėlto jos ne.

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys- 

puikioj Trianon salėj, 62 ir i kilpas Juozapas Skvireckas,

‘The

dicinės vyrų vakurienės (par. rių. Pranciškonų tėvo Augus- paukštis, kai jis atidaro savo 
naudai) renginio komisija jau tino Dirvelės vardu pasiųstai anapų, tai jis ne gieda kokių 
baigia sąskaitas suvesti, šiuo $140.00. StaSnbiausia aukotoja j nors arijų, .kaip paprastai ma- 
tat vakarienės rengimo komi- buvo Onu Augaitė, kuri auko-į noma, lx‘t kaliui. I atteison 
tetas širdingai dėkoja visiems jo visų $100.00 Šv. Antano iii i- parodė savo klausytojams ne- 
biznierianis ir pavieniams, ku- sijų seminarijos įkūrimui K n* J didelį pilkų paukštį, Afrikos 
rie, 1h> jokio išsikalbinejinio tingoje. kikilį (Serinus leucopigius).
žodžio, be parodyto veide ne i __ : ___;..... kuris, profesoriaus tviitinimu.

pasitenki
produktų, 
tai
čiūnui 
biui
kauskui, ,i. -aruvickiu, n. i>u-1 ■' ivra greičiau nesąmoningi įvai
daieiui, J. Balsevičiui, J. Ber-, “Tėvas Augustinas Dirvelė Į-’dis duoda, v i a labai įv ainis | jausnių, bado, skausmo ne- 
žanskiui, J. Mikniui, S. A. i vakar sugrįžo iš misijų. Šian-J1’ anot pt ofi soriaus, turį a ! pasitenkinimo šūkiai, negu sų- 
Mankouskiui, II. Kaminskui,' dien vėl išvažiavo į kalėjimųlu* panašumo žmonių varto.,a-

Cottage G rovė avė.
Šokių komisija, kurios pir

mininkė yra p-ni*F. Prihods- 
kienė, rūpinasi, kad viskas bū
tų kogeriausia, publikai priren 
gta.

Šia proga primename, kad

Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.00.

\kavickui S ' Bu-' Didžiai Gerbiamoji tamsia! klos: garsai, kuriuos snas pau

Chicago teatre rodoma 
AVorld (f tlie Flesb.”

Oriental teatre rodoma 
“It’s Tongh to be Famous.” 

McVickers teatre rodama
ii

Vadovas Sakyklai. Trečioji,“The Miracle Man.” 
knyga, Pamokslai apie Dievo; United Artists teatre eina 
Malonę, Sakramentus ir Mnl- “Tarzan the Ape Man.” 
dų, Antrasis padidintas leidi- Roosevelt teatre rodoma 
mas. Vyskupas Kaz. Paltam- “Restrv Ridės Again.”

IZ. Dobrovalskiui, J. Mažeikai,1 vesti kaliniams rekolekcijas.! "'oms balsėm,s ir priebalsėms. 
K. Kalbini, I). Vaičiūnui, A. Todėl, aš ir rašau Tamstoms!“alfabetas turįs apie 24

Šimkūniii, 
Butkienei, 
uja Ii ui, M.

Y. Jaukščiui, L. 
J. Krotkui, P. K ra

šį laiškutį. 
“Pirmiausia Tėvas Augus-

Jasnauskui, J. Le-: tinas Dirvelė ir visi Lietuvos
Pranciškonai širdingai sveiki 
na Tamstas — p. O. Augai te,

“raides”, septynes balses ir 
septyniolika priebalsių. Iš ši
tų raidžių paukštis daro savo-

moningi minčių pareiškimai.iI
| Prof. Yerkes darė tokius l>a- 
ndvmus. Duodamas beždžionei 
mėgiamiausių jų maistų — ba
nanus, jis tardavo paprasčiau-

gimo Komisijos, nes visa lo
ja nariu turi arti 150. Tos dr-[ 
. . * I
jos pirmininkė yra p-ni B. ( 
Lauraitienė. ,

RKO TEATRUOSE

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes perniufuojame pianus 

fomičius ir kitokius dalykus.

Palaee teatre asmeniškai Mus,i patarnavimas kg

sauskui, P. Šliogeriui, J. Va
lomai, B. Butkui, K. Šidlaus
kui, 1). Rapševičiui, M. Karia-1 p. M. Kavoliūnaitę, p. K. Vic- 
vįčiui, J. Mickevičiui, P. Ma-jkiūtę ir visus aukotojus ir 
siokui, K. Jucksiui, J. Dobro-jvisa širdimi dėkoja už malo- 
valskiui, J. Dish’iui, F. Simu-Į nųjį laiškutį, sveikinimus su 
imi, M. Kaminskui,'L. Jusevi-j.Šv. Velykų šventėmis ir už 
čiui, P. Kalnini, V. Vaitkevi-Į aukas 140 dolerių, kuriuos jau 
Čienei, M. Stumbrienei. jgavome.

Be tų, jau buvo rašyta, kad • “Šv. Antano Unijon visus 
gėles stalams papuošti aukojo narius įrašėme ir įstatus su 
p. J. Brenza, Metropolitan j kryžiukais šiandien išsiunčia- 
State banko prez., A 
ir J. M ik fibulas.

tiškus “žodžius,” kurie turi J sius lengviausia ištariamus ga- 
tam tikrų, nors ir tolimų pa- ,rsus; “ha-ha,” norėdamas pri 
našumų į žmonių kalbų. Pro- pratinti gyvulį, kad jis užsi-
fesorius tvirtina, kad šituos manęs ėsti, tuos garsus paka-
žodžius paukštis vartoja ne be, rtotų. Tačiau veltui buvo vi- 
jokips tvarkos, bet stengiasi sos profesoriaus pastangos, 
jiems duoti tam tikrų prasmę.. Bezdžio'nė, tiesa, labai gerai 
Pavy zdžiui, paukštis, nubudęs pamėgdžiodavo visus šiuos ga
iš ry to, laiko trumputę apie (rsus tariant, reikalingus jude-

GERB. KUNIGAMS ŽINO- dalyvauja Frances Akla, Ge- fire*tas, geras ir nebrangus. 
TINA jorges Carpenter ir kiti gar- į Mes pervežame

.-----------------------pūs artistai. Judamuose pa- jr j ^Rus miestus.
Šventasis Raštas, Senojo' veiksluose bus rodoma “Plav ■ — .. ■

Naujojo Įstatymo, su Vulga- !Girl.” 
tos tekstu, Antras Tomas, plo-i State — Lake teatre rodo

daiktus iš

PARDI'OliAM Il< MAINOM

Karmas, napnus, lotus ir visokius
. . ... . . , •/,£-, j biznius visose valstijose. Mes turl-

nais popieriniais aptaisais, ma “The ( omet ir Scandal me ųideų pasirinkimą.. Norintieji pi
kai na $3.00. Ifor Sale.” rktl ar mainyti pirma pamatykit mu- 

| ių hargeųų. Klauskite A. Grigas,
1 Real Katate vedėjo.

4. NAMON FINANCF, CO. 
6755 So. Western Avenue

TIK VIENAS DOLERIS
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis i 
“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUS”.

Jerkes mano, vkad gyvuliams “ŽEMAIČIŲ PRIETELTŲ” gausite kas savaitė 19—12 į

GERA PROGA
PageldaujaJma pusininko ) "pa.rt- 

larstilp” Į restorano blzn). Susižino
jimui sąlygą (informaciją) kreipki- 
ės po num.

6246 SO. ASHLAND AVEN1E

keturiolikos sekundų, prakal-
• bėlę, bet visada tų pačių. 

Vokiečių tyrinėtojas prof.
Neumann psichologų kongrese

sius, bet vis dėlto pačių garsų 
^ištarti nebegalėdavo. Prof.

/ \

' R. ANDRELIUNAS'
(Mar«iiictte .Towclry & Rndlo)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dnn- 
g-ia.ii bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.

Hemlork 8380

stinga atitinkamų smegenų ce- puslapių tvarkingai.me.
“Varpelio” r.v........v. x. „.

... . v_ įkurs supranta kas įam paša- bos garsams išreikšti. Tačiau
Skaniam dezertui nupirkti,! vaunų pašinu < me, pi as« m< 1<OTm duoda trumpu lojimu jis mano, kad; gyvuliai, ypač 

aukojo sic: Jp. Makkauskas, na,<a> a,s a< nsa'\Hun in‘. ' atsakymus. , toki, kaip beždžionės, turi ga-! “ŽEMAIIČIŲ PRTETELIUJE” rasite taip pat įdomiau-
J. Kulikauskas, \. Duoba, L i- Į’ . „ . oni, na sudėtingus galvojimus ir šių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų,
bonavičius, P. Cibulskis, Ig. kaip buvo prasytos, tuojau at- Prof. KraŲ pasakojo apa? ,
Kryževičius, Vaicekauskas, A. laikysime. jarklį, kuris mušdamas kanopa Tik neturi fizinės ualimv-1 “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne-i
Valonis, J. Krotkas, J. Bra- “I šv- Antano Misijų Semi-; atsakinėjo į įvairius gąna su- pana^u į žmonių kalba Iliy apie tikyb?’ mokslą, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.
zni+iš K Kulbių I’ narijos Anižiniuosius Garbės, dėtingus klausimus. . m "i * * r?.u- ru), » » ,.
/.uitis, i\. i\uii)is, i. t nmiskis, ... m . v. ! budu savo mintis reikšti. To-1 ŽEMAIČIŲ PRIETELTŲ galite užrašyti
(marijonas), C. Druktenis, ainis amstų įias< nie.j y jsj gyvulių tyrinėtojai šia dėl jis mano, kad beždžionės Lietuvoje. Kaina 3 litai.
Vyšniauskas, G.lebaųskas, Ri- iamstos vardas bus įrašytas n<lip sutjnka, kad gyvuliai gal- būtų galima išmokyti reikšti 
bickas, Gasparka. ! "laimiuro lentų aukso raid; - voja, turi savo mintis ir jas savo mintis pąnašiu būdu kaip

Lietuviai, įsidėmėkit čia *’ apsaugotas kiJ^Sin.i stengiasi pareikšti išoriniais ir kurčius, kurie susipranta

Ai t ui r
prenunieratas Paryžiuje demonstravo šunį, ntrų reikalingų žmogaus kai

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUJE” rasite įdomiausių pavai 
kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.

saviškiams

paskelbtus biznierius ir reni- 
kit juos. Be lo, komitetas šir-

nurija stovės. Be to, Tam

tnngai aciiioja ir kukuliui į 
P. Balčiūnui.

Reng. komitsias

visuomet 
mins vienuoliai ir mokiniai,

savo maldose atsi- veiksmais.
S,;Į ženklais; garsais ir gestais bei ženklais. Tyrimai šita kryptim 

Jie iki, tam tikro daromi.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek i 
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kilų 1 
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų nifmerį perskai-; 
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

’• ... _ i; kur bus amžinai laikomos Kv. i
Mišios.

Tamstai šiandien siunčiame________________ •
t,............... iv- dovanėle “Giesinvnų”Bložių šeimynos vardu sir- ... J

i- . . šau priimti įitnngai dėkoju visiems, kurie 1 “

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIĮ)
pra-

au priimti jį nuo Tėvo An., P’A,^AS BALANDELES juodais odos aptaisais (labai pa-
■ Oistinn Dirvelės kaino mm i n"SI 1 pan'v,)P J'i'"s). paaukuotais lapų kraštais kaina $2."0 

paskuti,na,,, - j MANO FA0EGBA. di.kHontia raidžia (.iterionns,
navitna, įeinu keliaujant j ..G< is ,,• | m™’"” aptaisais, pannksotais lapu kraStais. kaina «2.50
an,znuw, gvvenuuu, , kapus, sm.a. »Ur.KTM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonaia lapu
iš kur jau nebegris. i

Taip pat dėkoju klebonui

4644 SO.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

I>S1 geriausios rųSIes 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GKF.EN VALI.EY 
l’KODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti 
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Uthuania, Tel
šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

TIK VIENAS DOLERIS

Tel. Boulevard 1389

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią kelionę 

Lietuvon, tai klauskite musų in
formacijų. Musų patyrimas dau
gelio metų sutelks Jums teisingas 
ilniks.

I Ai va kortas ant visų linijų.
Apdraudžiame nuo ugnies ir ki

tų nelaimių.

Dokumentai pirkimo Ir parda
vimo. Įgaliojimai.

Siunčiame pinigus telegrafu.
REGISTRUOTAS NOTARAS

P. P. BALTUTIS & GO.
8827 S. HALSTED ST., CHICAGO 

•Tel Yards 4669

kraštais, kaina ........................................ . $1.50
MALDŲ RTNKJNELTS, juodais labai gerais odos aptaisai"

(nedidelė knygelė), pnauksotais lapų kraštais kaina $1.50' 
Br. Mykolas Tamošiūnas, j MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-j

minimas ir tikroji paguoda. 

I “Su aukšta pagarba,kun. Vaičiūnui už jo labai tiri-; 
kainų ir likusiems našlaičiam? 
pritaikytų pamokslų. Į O. F. M.

Dėkoju Peoples Fumiture Kretingos Vienuolynas,
kompanijai, atsiuntusiai poną j__jjj __ qOi
čiapų, ku/s .per gedulingai
pamaldas gražiai pagiedojo 
bažnyčioje.

Negaliu užmiršti ir pono, ---------------
Leeliavičiaus, kuris mandi- į Bridgeportas.—D. L.K. Yv- 
giai ir tvarkingai patarnavo, tauto draugijos bertaininis su

Dar kartų tariu nuoširdžios sirinkinias įvyks antradienį, 
padėkos žodį visiems, dalyvst- balandžio 19 dienų, 7:30 vai. 
vusiems laidotuvėše. 'vakare, Cbicagos Lietuvių Au

Dr. G. J. Bložis ditorijos svetainėj (3133 So.
---------------------- Halsted St.).

DIEVO APVZ. PARAPIA , Nariai, būtinai turite atvv- 
---------------------------------į kti, nes turime naujų reikalų

Tėvai pranciškonai Lietu-1 apsvarstyti. Taip pat kurie 
voje išganingai “triūsa, platin-1esate dar nemokėję mokesčių 
darni apšvietų ir kurdami nio-Įuž šiuos metus, tai būtinai ta
ksio židinį: ftv. Antano Misi-'rite sumokėti.
jų seminarijų. Tam tikslui' P. K., nut. rast.
gražiai pasidarbavo Dievo Ap I _______________
vaizdos parapijoje šios darhš- REMKITE VISUS BIZNIS 
čios merginos: Ona Augaitė,. RIUS KURIE SKELBIASI 
Magd. Kavolinnaitė ir Kastė “DRAUGE”

d-O.

PRANEŠIMAI.

J<raStaia’ ka,na .............................................................. 75c- SUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII k

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos. S
su sagutėmis, kaina .................................................. $1.75 =

MALDŲ RINKTNELIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50
MALDŲ KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 |
MALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50e. I 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for- i
mato paauksotais lapų kraštais, kaina ..................... $1.251

KANT1ČKOS. juod. apt. Tilžės spauda ........................ $1.75.
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais 1

(Tilžės), kaina ........... .. ........ .. ................................... $1.50*
MET.SKTMES, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais..........$3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand kraštais $2.25 
ANTOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide

lės knygelės, kaina ................. . .................................. $1.50
Viršminėtų maldaknygių turime ne po dang, tad su už

sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės 
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną.

“DRAUGAS” fUBLISHING COMPANY
1334 SOUTH 0AKL1Y AVENUE. GHIOAOO. ILL

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais.

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

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145
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ĮVAIRUS kontraktoriai

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

dalau IvalrttaURlua namus prieinami 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Talefonaa Hemlock SS8«

Talaf. Republic <888

D. GRICIUS
GENERALie KONTRAKTORIO8 
Statau namus kaip muro taip It

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Ktinos prlelnacnlaualoa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIUS
6504 B WASHTENAW AVĖ.
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