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J. V. sekr. Stimson’o lankymasis Ženevoje turi pavykimo
T- SĄJUNGOS KOMISIJA PRIPAŽINO 

SANGHAJAUS TAIKAI PLANA
Šanghajuj mirė vienas bombos

v • •
sužeistas japonas

VOKIETIJOS FAŠISTŲ VADAI PEROR
GANIZUOJA SAVO ARMIJĄ I

j

TURI PAVYKIMO VIENAS IAPONAS MIRĖ, i 
------------- KITAS PAVOJUJE !

ŽENEVA, geg. 1. — J. Vai- ________
stvbių atstovai nusiginklavi- j ŠANCHAJUS, geg. 1. — J 
mo konferencijoje pareiškia, i Nuo bombos sužeidimo čia vie- 
kad sekr. Stimson’o čia apsi-įnas japonas mirė. Tai vietos 
lankymas turėjo didelio pavv- j japomj sąjungos prezidentas 
kimo. Sako, daug kas naudin-. Kavabata. ’j
ga atsiekta nusiginklavimo j Pavojingai ir be pagijimo 1 
reikale. j vilties serga japomj atstovas

Kinijai Šigemitsu.
Kiti- sužeisti, tarp kurių y- 

ra ir vyriausiasis japonų ka
riuomenės vadas gen. Širaka- 
va, palengva sveiksta. Sužeis-

400 AREŠTUOTA LIS- 
BONOJ

MADRIDAS, Ispanija, bal 
30. — Iš Portugalijos sostinės 
Lisbonos praneša, kad tenai 
susektas sąmokslas prieš vv 
riausvbę. Apie 400 asmenų 
areštuota.

1. J. Valstybių ambasadorių Mellon’ą pasitinka ir sveikina Southamptono majoras. 2, 
Slapiosios moterys kongresui įduoda prašymų,atkreiptą prieš prohibiciją. 3. G. Washingto- 
n’ui pastatytas paminklas mieste Alexandria, Va. *

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

“SAULES” 25 METŲ GY
VAVIMO MINĖJIMAS

Kaip “Saulės” Švietimo 
Draugija šviečia Lietuvai, pra 
ėjo daugiau kaip 25 mietai. 
Sunkiomis sąlygomis tenka 
“Saulei” dirbti. Josios veiki
mas buvo, yra ir bus garbin
gas. Istorija negalės praeiti 
pro šalį garbingo darbo nepa
minėjusi.

25 metų sukakčiai paminėti 
“Šaulės” visuotinis susirinki
mas, įvykęs vasario 29 d., nu
tarė išleisti knygą, kurioje bū-

asmens priedai, bet butpini- 
giai nebus paliesti.

KODĖL SUMAŽĖJO PA
JAMOS UŽ degtinę;

Statistikos daviniai rodo, 
kad šiais metais pajamų iš 
degtinės monopolio gaunama 
mažiau, kaip tuo pačiu metu 
pernai. Anot mokesčiij depar
tamento direktoriaus Bliūd- 
žiaus, šis pajamų už degtinę 
sumažėjimas yra dėl dviejų 
priežasčių. Pirmoji priežastis 
esanti ta, kad šių metų pra-

tų atvaizduotas “Saulės” Dr. džia ekonomiškai yra sunkės

EUCHARISTINIAM KONG
RESE DAUG KATALIKŲ 

BUS IR IŠ AFRIKOS

CAPETOIVN, ' P. Afrika, 
bak 30. — Pietų Afrikos ka
talikai bus gausingai atstu-

CHICAGOJE
TELEFOpJų KLAUSIMAS

ŽUVO DU LAKŪNAI

Šeštadienį ant namų, 124; 
E. 75 gat., nukrito ir užsiliep
snojo lėktuvas. Namus taip

ir jos mokslo įstaigų gyvavi
mas. Šį veikalą parašyti. ap
siėmė mokytojas Povilas Šlia- 
žas.

įrašoma buvusių ir dabar

nė už pereitų metų pradžią. 
Žmonės mažiau turį pinigų ir 
dėl to kiek mažiau perką deg
tinės. Antroji priežastis esanti 
blogi keliai. Sausio mėnesį ir

Illinois’o prekybos konjisi-
ja pradėjo tyrinėti telefonų 

vaujami tarptautiniam Enchtt- k(>mpulijos ,ygiu> sa nMjaii korpuso atsargos karininkai 
rištiniam kongrese Dubline, t„lefanaia Ketinti metai dao.,l«*- Fargo ir Sanduskįr

esamų “Saulės” skyrių, taip'Pi’ieš Velykų šventes keliai bu 
pat buvusių ir dabar dar esatį- A"o ypač blogi ir dėl to žmo- 

pat apgriovė ir sukėlė gaisrų.įčių “S.” mokytojų vedėjų at-.nėms buvę sunkiau pasiekti 
Žuvo du kariuomenės oro j siųsti “S.” Valdybai kan. P. dėgtinės parduotuves. O tuo 

Dogelio vardu, Kaunas, Vii- laiku geroms sąlygoms esAnt 
niaus g. 22 N. reikalingų mi- degtinės kaip kartas daugiau

* tos admirolas Nomura gali ne- Airtjoj, ateinantį birželio m£|geUoį ... ......... ...................
i tękti vienos * y* ‘rfiSies instrumentai, : ~ - —-aplašant-kas-padaryta Svteti-

Japonų militannė policija. Nemažas skaičius katalikų taip vadinami Vcradle. ” Kom-
yra. suėmusi 8 j tariamuosius,' jau išvyko j Europą įvairiais ipanįja kas mėnesį iš abonentų 

i kūnų tarpe yra vienas korė- reikalais. Jie dalyvaus Eucha- tuos naujus instrumentus

Namuose niekas nesužeistas, nėtam veikalui žinių, plačiau parduodama.

AUSTRIJA UŽDARO ŠIE- 
NAS IMPORTUI

I jietis. Kiti visi kinai. rištiniam kongrese.
Del šio kėsinimosi japo-

m, taikos derrbos su kinais Bo ‘Obelio m™' P™*1*'" 
.nenutrauktos. Tik atidėtos, f ’Ą8 "P“ P™?"*™ simt"

j iškolektuoja po 25 centus. Ko- 
lektavimas tęsiamas.

Tuo tarpu laikraščiuose pa
sirodė žinia, kad tie telefonų

' mo srityje. Pageidaujama, kad 
į ir‘atskiri asrtienys, ką nors 
žiną iš “Saulės” Dr. praei-

------------ ties, tai surašytų ir atsiųstų
Prohibiciniai agentai puolė valdybai. Ypač norėtume gadU 

Citizens’ bravorą, 2750 Ar-j žinių iš vokiečių okupacijos

RADO ALKOHOLIO 
VIRTUVĘ

VISI 4 PRIPAŽINTI 
KOLTAIS

VIENNA, Austrija, bal. 30. kol’bu8 paskirtį nauji japonų'™0™1* ™ldinirtkija. Jai va 
— Austrijos vyriausybė uždą atstovaj sužeistųjų vietoje. dovaus kun- W- J- Leeson’as instrumentai yra pigūs, vie- 
ro visas savo sienas visokiam Kinijos vyriausybės atsto- [&v* Isna^iaus ParaP- klebonas nag nekainųoja nė poros do- , 
is kitur importui. Austrai ne- vas dėl §jo pasikėsinimo prieš Llarcmonte.
galės gauti daugiau sau rei- aukštuosius japonų vadus pa-1 18 Sierra vikariiato taiP
kalingų daiktų.

PERORGANIZUOIA
“ARMIJĄ”

reiškė gilina užnoįantoa. Si už- pat ^ks katalik,» Krup<'' 
nojanta taikoma japonų .teta-' 1S R Afrlkoa ko"Krea™ vy-
viii Kinijoje. ,ks penki vyskupai.

lerių.
Tas išjudino abonentus. Mi

nėta kompanija tad veda tyri
nėjimus.

cher avė. Rado nepaprastai 
didelę alkoholio Virtuvę. Visi 
įtaisymai yra vertės apie 75,- 
000 dol.

Viduje rasta ir arėštuota du 
asmenys. Konfiskuota 15,000 
galionų alkoholio ir apie 285,- 
000 galionų raugalo.

metų.

UŽSISPYRIMAS ATSIĖJĘS 
PER 30,000 LT.

- Vo- 
savo

BERLYNAS, geg. 1. 
kietijos fašistų vadai 
“armiją” perorganizuoja. Kei 
čia ją civiline organizacija.

PRIPAŽINO TAIKOS 
PLANĄ

PASKIRTAS APAŠTA
LIŠKU PREFEKTU

AUTOMOBILIŲ PASTA
TYMAS

Klaipėdos baudžiamoji ka
mera kovo 30 d. nagrinėjo%
krašto direktorijos adminis-

Patirta, kad iŠ šio bravaro trad> Km. Ba-
joro bylą. Jis buvo kaltina
mas, kad' apgavęs seniau buv. 
direktorijos pirmininką Kad-

BUS PIGESNIS PIENAS? ",8nkla-’taka dokumvn-
tą. Ta byla perėjo visas teis-

kasdien buvo išvežama apie 
25,000 galionų alkoholio.

i
ŽENEVA, geg. 1. — T. Są 

jungos komisija pripažino ja-
Nariai neturės jokių karo žen- 'ponų taikai su kinais Sangha- nn". miai«

MARYKNOLL, N. Y. — Iš J 
Romos pranešta, kad Maryk-

klų, nevilkės pilkųjų marški
nių. Šiai “armijai” uždraudė 
gyvuoti krašto vyriausybė.

10 SUKILĖLIŲ NUKAUTA

MANAGUA, Nikaragua, 
bal. 30. — Pranešta, kad ties 
Hondūras pasieniu 10 sukilė
lių nukauta. Tarp jų buvo ir 
vyriausiojo sukilėlių vado 
Sandino vienas padėjėjų.

HONOLULTT, Hawaii salos, 
bal. 30. — Prisiekę teisėjai 
pripažino kaltais žmogžudys
tėje karo laivyno leitenantą 
Massie’ą, jo turtingą uošvę 
Mrs. Fortescue ir du jūrinin
kus, Jonės’ą ir Lord’ą. Visi 
jie skyriumi galės būt nubau
sti nuo 1 ligi 10 metų kalėti.

Praėjusiais metais vieną 
naktį einančią į Waikiki pa
jūrį leitenanto Massie’o jau
nų žmoną (pats leitenantas 
yra 27 m. amž.) kriminališkai 
užpuolė keli hawajiečiai. Be 
kitko jos žando kaulas per
laužtas jai besipriešinant Įta
riamieji piktadariai suimti.

Nukentėjusi juos pažino ir

Chicagos miesto įstatymas 
prieš automobilių pastatymą 
gatvėse naktimis dar nevyk
domas, bet artimiausioj ateity 
bus vykdomasnierius kun. mons. R. A. La

Priimtoj rezoliucijoj pažy- ne as paskirtas Fušuno, pie- p^gįj ktwj ne vieni gara- , •• i-i -ia s

mėjo, kart japonai savo kuriuo 'M Mnudžittrijoj, apaštališ- i “ J&'•"n.panyų stulom, 10 uuoš.
menę iš ftanghajana ištrauks k“ P^k'»- Kaa- "•<>"«• ’ - - •' "‘lwnlm0 9ama2'"™>-
artimiausiuoju laiku. nc as ^ra t^męs Lawrence,

Japonų atstovas nebalsavo Maas ’ 1894 m- T kuni^8 P 
už rezoliuciją, nors jai nesi- įtintas 1920 m. 1923 m. pa

jnje planą ir įšaldė vykdyti.

priešino. Nėra ko priešintis.

NEGYVENUS VARGE

SPRINGjFIELD, III., bal.
' ■“ ' 30. — Šio krašto istorijoj jra

UŽDARE TRIS VIEŠBUČIO gyta, kad prezidento Lincdl-
AUKŠTUS

NEW YORK, bal. 30. — 
Teismo nusprendimu viene- 
riems metams visiškai uždary
ta Delmonico viešbučio trys 
aukštai, kur praėjusį rudenį 
rasta daug svaigiųjų gėry
nių. • ,

MEXICO CITY, geg. 1. — 
Vyriausybės įsakymu šiandien 
čia uždrausta parduoti ir var
toti svaigiuosius gerymus.

tymo vykdymo. To reikalauja

siųstas į Kiniją 
liauti.

misijome-

Pieno pristatytojų (draivp-imo instancijas, ir galiausiai 
rių) ūdija penktadienio susi- lkaltinamasjP buvo išteisintas,
rinkime nusprendė pripažinti nes teisme paaiškėjo, kad vie-1 nurodė tą, kurs jų daugiau

' toj tariamo suklastojimo bū- kitus mušė ir kankino. Tai bu
už

Iki šioliai jiems buvo mo-
ir automobilių apdraudos kornjkarna per savaitę 50 dolerių, 
panijos. Nes gatvėse naktimis.. jq nuošimčių sumažinus, bus 

i daug automobilių pavagiama. mokama 45 doL
Be to, jie sutiko sumažinti

ta tik menko nesusipratimo. 
Tačiau tas nesusipratimas kra 
što direktorijai atsiėjo 30,009 
lit. plius dar bylos išlaidas.

Mat, Bajoras, kaip sąžiniš
kas valdininkas, daugumos pa
rtijų direktorijos iš tarnybos 
buvo išstumtas, tačiau jam li
gi šiol už eitas pareigas mo-

vo jaunas atletas hawajietis 
Kahabawai’s.

Įtariamieji patraukti tieson. 
Prisiekę teisėjai nesutarė ir 
kaltinamieji laikinai paleisti. 
Tada leiten. Massie’as su uo
šve ir dviem jūrininkais pagro 
bė Kababawai’ą, jį nušovė ir 
lavoną automobiliu vežė į pa 
jūrį, matyt, įmesti jūron. Po
licija automobilį sulaikė. Jame 
rado leitenantą, jo uošvę, jū
rininką Lord’ą ir lavoną. Jū
rininkas Jonės’as rastas lei
tenanto uošvės namuose, ku
riuose hawajie£is buvo nu
šautas. i

Teisme leitenantas išpažino, 
kad jis nušovė hawajietį, ka
da tas pasisakė kaltu. Leito 
nantas teisinosi, kad jo pro
tas buvo nublankęs, kad jis 
nežinojo ką darė.

I’rniifiln. kini bus npoliuo-

ASMENIŠKI MOKESČIAI sau pelnų iš extra pardavimo
, . (commissions). ’

( 14 šios draugijos kunigų, 3j Gegužės mėn. 1 d. baigės) Unijai priklauso apie 7,000 
kinai kunigai, 2 Maryknoll’o jbebausminis laikas mokėti as-.^^ jg apįe 2,(XX) neturi j k®j° kurios susidarė a-
broliai ir 12 Maryknoll’o se-l meniškus mokesčius už 1930 darbo> Dirbantieji turi bedar- 30,000 lit., nors tas visą

n’o žmona, kuri po vyro mir
ties dar 17 metų gyveno, gy
venus varge, neturėjus pini- 
fPb

Čia senuose arcbivuose ris
ta užrašai, kad taip nebūta. 
Mirus prezidentui, jai liko 77,- 
000 dol. vertės nekilojamoji 
savastis ir 74,000 dol. valsty
bės aukso bonų, nešančių 4 
nuošimčius.

Fušuno prefektūroje dirba j

serų vienuolių. metus Cook’o apskrityje. Iki 
to laiko tačiau užmokėta vos 
apie 32 nuošimčiai šių mokes
čių.

Už nekilojamas savastis be- 
DUBLINAS, geg. 1. — Ai- bausminis mokesčių mokėji- 

njos žemesnieji parlamento mas baigsis birželio mėn. 1
rūmai pravedė vyriausybės ’ dieną.
sumanymą, kuriuorhi panaiki-į -------------------- —

NAIKINA KARALIUI 
PRIESAIKĄ

bius šelpti.
Kalbama, kad, rasi, dabar 

bus papigintas pienas nors 
vienu centu kvortai;

tą laiką jokių pareigų nėjo.

VALST. BIUDŽETAS

KATALIKŲ SKAIČIUS 
• J. VALSTYBĖSE

NEW YORK, bal. 30. — 
Išleistas oficijalus Katalikų 
metraštis už 1932 metus. Met
raštis katalikų Rkaičių J. Val
stybėse, Alaakoj ir Hawaii sa-

narna parlamento na/rių daro- Į Jolieto valstybinio kalėjimo 
ma Anglijos karaliui priešai-.viršininką Hill’ą krašto vy- 
ka. (riausybė pakvietė į naują fe-

Sumanyman pasiųstas sena- deralinį kalėjimą, Levrisburg,
PLATINKITE “ DRAUGĄ 1' fui. Pa., viršininku. Hill’as sutiko, lose paduoda 20,236,391.

Valst biudžetas jau beveik 
baigtas svarstyti. Greitai jis 
bus pasiųstas patvirtinti R. 
Preaidentui. Biudžetas kiek 
galint mažinamas. Išlaidos 
braukiamos nuo pagrindinių 
sumų. Valdininkams bus nu
brauktas atlyginimaa už ko
misijas, trimečių ir Švenčių
priedai, taip pat peržiūrimi jama
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j Amerika gali mažinti ginklavimąsi, bet 
1 ji negali išsižadėti karo meno. Ji turi mokėt 

kariauti. Be karo meno gali reikštis tautos 
išlepinimas. O tada ir kiltų Amerikai pavo
jus. Išlepinta tauta nėra stipri, negali gin
tis nuo priešų.

Kaikas kalba, kad šiandieninis japonų 
veikimas iškilęs iš militarinės- japonų klikos. 
Kad šios klikos pageidavimas yra plėsti im
perijos sienas, ko negalima siekti be karų. 
Bet iš tikrųjų čia ne kokia militarinė klika 
kalta. Japonus stumia į karų tušti jų pilvai. 
Duok jiems pakankamai maisto ir užtikrink, 
kad jie visada maisto turės, tuojau jie nu
rims.

Mūsų laikais kariaujama daugiausia eko
nomiškais sumetimais.. Kiekviena valstybė

V. M. Stulpinas

PROHIBICUA IR NEDARBAS
Vo atsitikimų, kad prohibici
jos agentai, važiuodami auto
mobiliu ir turėdami nužiūrė
jimų, kad toks ar kitoks pi-

valstybei gerų lietis gali kartais būti vadi
namu butlegeriu, tai pareika-

C DIENOS KLAUSIMAI ]

VALSTYBIŲ NUSIGINKLAVIMAS

(Tęsinys)
Kol žmonės dar turėjo seno 

ištekliaus, tol dar nebuvo taip 
sunkiai jaučiamas —• svaigiųjų 
gėrimų trūkumas. Bet išsibai
gus senam ištekliui, visame 
plačiame krašte piliečiai pra
dėjo viens iš kito mokytis, 
kaip pasidaryti tų gėrimų, Ku
ris buvo vartojamas per šim
tus ir galima sakyti, tūkstan
čius metų. Ir, kaip buvo ga
lima laukti, kartu prasidėjo

šiandie • daugiausia užimta ekonomišku ryto- j prohibicijos vykdymo teroras, 
jum. Nuo to pareina tautų būtis ir jų iš-i šimtai bei tūkstančiai prolii- 
tvermė. \ bicijos agentų, kaip išalkusių

šunų, buvo paleista ant ramių 
piliečių.

Nuo to laiko „ir prasidėjo, 
galima pavadinti, ta tragiko-

jonės, duoda 
pelnų ir ramybę viduje.

Suomijos žmonės pamatė 
per 10 su viršum metų, kad 
blaivybės įvykdyti nėra irne-

sunaikinta milijonų vertės tu
rto ir padaryta milijardai nuo 
stolių vien federalinės val
džios iždui, tai matysime iš 
J. V. kongreso nario Fred’o 
A. ĮBritten’o (Kep. 111.) ofi-

lavus sustoti, o pastarajam į cialių žinių, kurias patiekė 
nepaklausius, tiesiog nušauda kongresui prohibicijos debatų
vo, ir tada darydavo tyrinė- metu kovo 14 d., 1932 m. Wa- 

sliingtone, D. C. Jis nurodėbus galimų, padarė referendu- jimų. Visai be varanto (teis
mo balsavimų ir milžinišku i mo leidimo) užpuldavo ir dar! skaičius sakydamas, kad ‘ ‘ va-

PLĖŠIKAI KINIJOJ

Japonų karas su kinais Šangliajuje ir
Amerika tik tada gali nusiginkluoti ir į apylinkėse didelių nuostolių padarė katalikų j 

nesti į šalį karo menų, kada kitos visos pa- misijoms ir įstaigoms. Bet šie nuostoliai ne- mediją milžinišku mastu ir su 
Saulio valstybės tai galėtų padaryti, — pa- palygint mažesni už tuos visus, kas pada- tokiu žiaurumu, kokį dar nė 
reiškia, Noraiwestern universiteto teisių, prof. ryta Kinijos gilumoje. Kelinti metai ten j viena valstybė nebuvo ban- 
A A. Bruce’as. Bet tas gali įvykti tik tada, misijas naikina jei ne naminis kinų karas, jdžiusi praktikuoti, ne tik J. 
kada visų valstybių gyventojams būtų užtik- tai plėšikai. Šių tarpe pirmųjų vietų užima Į V. istorijoje, bet ir visos žmo- 

komunistai plėšikai. Jie iškilo, kada bolše-; m jos istorijoje. Tiesa, turėjo

balsų daugumu nutarė panai
kinti neįvykdomų priverstinę 
blaivybę.

Jungt. Valstybėse prohibici 
ja nuo pat pirmos savo die
nos buvo žmonių sutikta ne
palankiai. Vjena dėl to, kad 
pasaulinis karas jau buvo pa
sibaigęs, ta netolerantiška 
dvasia buvo jau atvėsus ir į- 
kaitintas patrijotinis šoviniz
mas buvo atslūgęs. Ir dėl to 
žmonės, pamatę, kad privers-

šiandie užpuldinėja biznius, dinamas ‘prakilnus ekperime- 
privatiškus namus ir, įsilaužę 1 ntas’, surašytas skaičiais, skai 
pro duris, brutališkai elgiasi, Į tant atrodo kaip baisus žvė- 
sumuša arba nušauna visai riško piliečių skerdimo karto- 
nekaltas aukas. Tokių nekal- J jimas, naikinimas ir nepaisy
tai i užpultų ir prohibicijos a'mas mūsų šalies piliečių šven- 
gentų nužudytų žmonių iki; eiausių teisių ”
šiol nuo pradžios prohibicijos
vykdymo laiko jau yra suskai 
čiuota daugiau kaip 1500 žiuo 
nių. O kiek sužeista ir neva 
dėl kuklumo neraportuota,

Jis nurodė, kad nuo 1920 
metų sausio mėnesio iki 1931 
m. liepos mėn. federaliniai 
prohibicijos agentai areštavo 
081,057 asineniš už prohibici
jos įstatymo sulaužymų. Iš

ristai nuolatinis darbas ir būtų pakankamai 
maisto.

Negalima užginti teisių karams pirmiau 
ueužgynus teisių kariaujančioms valstybėms. 
Kaikada valstybės atkakliai priešinasi teisių 
užgulimui. Turime japonų—kinų pavyzdį. Gi
nčai ir karas kilo dėl ekonomiško boikoto.

Meilė ir bendras tautų susiartinimas ga
li panaikinti karus. Bet kas gali priversti 
tų ar kitų tautų mylėti kaimynines tautas ir 
au jomis bendrų darbų dirbti ? Jei to nega
lima pasiekti, tai nereikia nė norėti, kadi val
stybių ginklavimasis būtų ptnaikintas. ,

Štai, didžiuose Amerikos miestuose pla- 
i$ai veikia įvairių rūšių piktadarių gaujos. 
Jas kovoja su policija. Bet^niekam nė į gal
vų neateina mintis sumažinti policijos skai
čių. Vietoje to policijos skaičius didinamas'

Kaip su piktadarių gaujomis miestuose 
policija turi kovoti, taip šiandien ramiosios 
valstybės turi kovoti su piktų darančiomis 
valstybėmis. O valstybės ar tautos piktada
riškomis virsta, kada jų gyventojams ima trū
kti darbo ir, pagaliau, maisto.

To visa šiandien trūksta japonų tautai. 
Savo salose japonams darosi jau per ankš
ta. Savo žemėje jie negali pakankamai mai
sto pasigaminti. O juk Mandžiūrija ir Mon
golija yra netoli. Tenai dideliausi derlingos 
Žemės plotai laukia įdirbimo. Japonams tos 
sritys yra tikra Kanaano žemė. Tad jie ton 
Žemėn stačiai per peilį veržiasi. Pasirengę 
prie didžiausiųjų piktų darbų, kad' pasiektų 
tų tikslų.

Tokios tautos ar valstybės juk jokiu bū
du negalima nuginkluoti. Nė negalima jos 
daug kaltinti. Išalkę žmonės reikalingi mais
to. Jei tauta būtų soti ir savo kraštu paten
kinta, ji ramiai gyventų.

įvedusios kai kurios Kanados 
valstybės ir Suomija (Finlau-

vikai Rusijoje įsigyveno. Šiuos raudonuosius 
plėšikus rfemia sovietų Rusijos vyriausybė.
Šios tikslas yra Kiniją pakeisti sovietų res-Mija). Bet galima sakyti, kad 
publika z * Kanadoje nebuvo visiška sau-

Komunistai plėšikai Kinijoj yra suorga- <sa prohibicija, kaip kad mes 
nizuoti į gausingas ginkluotas gaujas, kaip į turime Jung. Valstybėse. Ten 
jie patys sako, komunistų kariuomenę.. Lai-; piliečiai galėjo gauti ir alaus 
koma karo drausmė. Gaujų priešakyje yra: it vyno ir kitokių alkoholinių 
rusų ir kinų komunistų išlavinti vadai. i gėrimų tam tikru laiku. Ki

štoms' gausingoms gaujoms reikalingas 
išlaikymas. Maskva negali visada jų šelpti.
Tad jos gyvenimų daro daugiausia plėšimais 
ir žymesniųjų žmonių pagrobimais. Pro kur 
šios gaujos praeina, paskui save palieką tik lį- Suomijoje prohibicija buvo
žmonių lavonus ir nuodėgulius. Be mažiau
sio pasigailėjimo raudonieji plėšikai žpd'J 
žmones ir plėšia jų mantų.

Šios gaujos šiandie yra apnrikugįoą |ęl|as 
provincijas. Kadangi joms ten nėra kas jau 
plėšti, griauti ir žudyti, jos veržiasi į kitas 
provincijas.

Komunistai plėšikai įsivyravo nesant Ki
nijoje pastovios vyriausybės. Šiandieninė 
vyriausybė jau buvo pradėjusi komunistus 
naikinti ir gal ilgainiui būtų juos gerokai 
praretinusi. Deja, kilo kivirčai su japonais. 
Daug kinų vyriausybės kariuoipenės atitrau
kta iš tų vietų, kurioms komunistai plėšikai 
grasino. Kariuomenė buvo reikalinga pasi
priešinti japonų brovimuisi.

Ištraukus vyriausybės kariuomenę rau
donųjų plėšikų gaujos atsigavo ir vėl vei
kia. Vėl^ puola kaikuriuos miestus, plėšia 
žmonių mantų ir juos pačius žudo. Nuo šių 
gaujų i dabar ir vėl tenka daug nukentėti 
katalikų misijoms ir patiems misijonieriams. 
Anot žinių, raudonieji plėšikai jau ima gra
sinti ir Ilankow’o miestui.

činčikų Kostas

NEVYKUSI SALVĖ
(Romano “Pavergtieji Broliai” 

fragmentas)

(Tęsinys)
; Jaunas vyrukas pašoko apkaustytas 

geležim.'
—< Aš, — atsiliepė jis.

Kų gali pasakyti apie penktadie
nio naktį Bortkevičiaus dvare? — įsmei- 
gęe akis į Jonų, klausinėjo imdamasis 
girinius nuo nosies Kūrinas.

— Apie kokį Bortkevičiaus dvarų?! 
aš... nieko nežinau... Kaip Dievų my- 
ko dabar iŠ manęs norite, — drėbė-* 

įas nuo šalčio ir sustiręs nuo nakties 
igių tarė Jonas.
Civiliais drabniais apsirengę komen- 

4Ujltas Dubovskis ir Jakutis žengė pir-

- Tai dar neprisipažįsti, chame, -— 
suriko Jakutis ir'apipylė guminių 

smūgiais. .

Pasigirdo skardus ir širdį veriantis 
nekaltas Jono spiegimas. Kad negirdėtų 
gatve einą žmonės, Kūrinas greitai pri
šokęs su šlapiu maišu norėjo Jonui ap
sukti galvų, bet kankinys sukaupęs pa
skutiniąsias savo jėgas, užsimojęs abiem 
sukaustytom rankom, smogė jam į galvų.

Kūrinas suklupo. Matydami jį par
blokštų Dubovskis ir Jakutis su atkištais 
rankose revolveriais šoko prie Jono.

Kieme pasigirdo kelių automobilių 
inašinų zvimbimas. Čia visuomet, kai į 
raudonųjų namukų padvadų įvaro žmogų, 
tuojau atvažiuoja iš Lentupio gatvės Gin
tauto dirbtuvės keli automobiliai ir kai 
šoferiai pajunta viduryje triukšmų, pa
leidžia motoms pilnu varu.

Nieko neišgavę žvėrišku mušimu, Du
bovskis su Jakučiu stipriai laikė suriš
tas Jono rankas, o atsipeikėjęs Kūrinas 
dėjo jam ant galvos su įgaubtu viduriu 
samčio pavidalo geležis ir grieždamas da
ntimis šukė Sriubų;

. — Prisipažink — paleisim, o jei ne 
— galvų sutriuškinsim, — šaukė įnirtęs.

taip sakant, Kanados valsty
bės turėjo apribotų prohibici- 
jų ir valstybės kontroliuoja
mų svaigiųjų gėrimų monopo-

tokio pat pobūdžio, kaip ir J. 
V., ir dėlto tokios jpat vykdy
mo pasekmės pasirodė, kaip 
mes turime čia.^7

Kanados valstybės, pastebė
jusios, kad visuotinės blaivy
bes įvykdyti nerti ir* nebus ga
lima, viena po kitos (valsty
bės) prohibtoijų panaikino ir 
įvedė svaigiųjų gėrimų kon-

tai, tikrai galima sakyti, yra
tinė blaivybė nieko gero ne-' milžiniškas skaičius. O kiek to kaltinimus^ teis
žada, pradėjo palengva tara del netinkamo ir kenksmingo niU08e gaVQ 499>9U asulenų u. 
įstatymui priešintis, pirmiau-; sveikatai alkoholio aukų kn-'
šia pasislėpdami senos “ariel-:^°» tai visoje J. V. šalyje bu
kos” ir alaus ateičiai. Vėliau |ty sunku ir suskaičiuoti, 
pradėjo jų dirbti, kas kaip iš-1 Vien tiktai New Yorko mie-

171,205 asnlenys gavo kalėji- 
iiįo bausmes. 291,181 svaigių 
gėrimų dirbimo bravorėlis bu-

manė, ir nežinodami kaip ge
rai padaryti, daug šimtų žmo
nių nusinuodijo.

Vėliau iždo (treasury) de- 
partmentui' paleidus į darbų 
tūkstančius vadinamųjų pro
hibicijos agentų, šie pirmiau
sia pradėjo užpuldinėti pa
čius žemiausius J. V. gyven
tojų sluoksnius. Jie pradėjo 
užpuldinėti saliūnų laikyto-

vo “pagautas”, kur buvo ko
šte per 1931 metus alkoholis „fiskuota 266,790,612 galionu 
nuvarė į kapus 795 žmonės. aikoholio ir kitokio raaterijo- 
Vyriausias New Yorko miesto, jo svaigiųjų gėrimų dirbimui.
sveikatos apsaugos vedėjas• 
Charles Norris sako, tai yra 
100 nuoš, daugiau aukų už 
19.30 metus. Ir taip kasmet 
tas skaičius didėja. Ir, jo nuo
mone, 1500 mirimų, kurie pa
sitaikė neva dėl automobilių 
nelaimių, gali būti laikomi 

jus, dirbėjus, pristatytojus ir dėl važiuotojų girtumo, arba 
pardavėjus. esant girtiems. Taigi, jei vien

Dėl ko jie užpuolė tuos dar- • tik viename mieste tokis mil
žiniškas skaičius mirimų pa
sitaikė per vienerius metus, 
tai kiek jų yra visame kraš
tų? Tai skaitytojas gali pats 
įsivaizduoti.

I '. **•
Tačiau ilgainiui prohibici- > Toliau, kiek šimtų tūkstan- 

jos agentai pradėjo sauvaliau- čių paprastai gerų ir įstaty-

bininkų klasės žmones? Dėl 
to, kad didesnieji fabrikantai 
galėjo greičiau kyšiais atsi- 

.4 pirkti ir kol k$ų> tJ>ą|i neito
V4 f. ' • k-" -1.1 Mc lamais.

ti, pradėjo visai nekaltus žino 
nes užpuldinėti, brutališkai 
mušti ar šaudyti, tai buvo

trolę ir monopolį. Tas, bg. abe- kiekvienos dilios įvykiai. Bu-

Yra vilties, kad Kinija kada nors susi
tvarkys savo namuose, o tada ten nebus vie
tos raudoniesiems plėšikams. Ir tada kata
likų misijose prasidės intensyvesnis darbas.

Šiomis dienomis gavome iš Sao Paulo 
pluoštų Brazilijos lietuvių laikraščių. Įsiskai
tę “Lietuvis/Brazilijoj”, matome, kokia di
delė kova ten eina lietuvių tarpe. Lietuviai 
pasiskirstę į grupes ir grupeles. Visų vie
ningas tautiškas veikimas beveik negalimas. 
Lietuvių vienybę ardo ir visokį naudingų lie

mų klausančių piliečių per 
prohibicijos 13 metų padary
ta kriminalistais, trigubai už
pildyti visi J. V. kalėjimai,

tuvių gerovei veikimų trukdo įvairaus plau
ko socialistai, kurių daugumas iš Lietuvos 
yra pabėgę dėl visokių, nusikaltimų.

“Vytis” įdėjo gražų Senelio rašinį apie 
pasiryžimų ir drąsų. Nurodoma kilnių pa
vyzdžių jaunimo veikimui ir pasiaukojimui. 
Visiems verta tų rašinį perskaityti ir gerai 
įsidėmėti. Mūsų jaunimo organizacijos orga
nas daugiau tokių rašinių turėtų susilaukti 
iš po patyrusių mūsų visuomenės veikėjų 
plunksnų.

Galvos spaudimai ir mušimai gumi- ! žodžiu prieš valdžių- Pagaliau prasivėrė
aėmts lazdomis nieko nepadėjo. Jonas gu
lėjo apalpęs, o Kūrinai keikėsi negavęs 
medžiagos, keikėsi, kdtt neprisipažįsta. 
Dar valandėlę pastovėjęs prie atsipeikė
jusio Jono, Kūrinas su komendantu Du- 
bovskiu ir Jakučiu išėjo.

Rūsy atsirado kažkokia moteris. Su
sirietusi ant cementinių grindų jį vaito
jo, skundėsi sumušta policijos ir visokiam 
pikčiausiais žodžiais koliojo Lenkiją, jos 
valdžių it visus valdininkus. Pagaliau 
skausmai nutilo. Gulėjusi kampe moteris, 
susirietusi atsikėlė , ir pradėjo tūpčioti 
po rūsį ir kalbinti Jonų pabėgti. Ji gy
rėsi esanti atėjusi iš Rusijos šnipinėti į 
Lenkiją ir čia jų policija areštavę.

Iškart Jonas nelaimingai sumuštai 
moteriškei reiškė užuojautos, bet kai ji 
prisiartino prie lango, jis tuoj suprato 
kažką įtariamo. Geriau įsižiūrėjęs, jis pa
žibo, kad tai moteries rūbais apsirengęs 
yisanie apskrity pagarsėję ėdikas—pro
vokatorius Bristos., ToĮiau jis buvo at
sargus ir stengėsi neprasitarti nė vienu

durys, ir moteris Bristos išleista.
Kūrinas, Dubovskis ir Vladas apie 

10 vai. išvyko pas Bortkevičių. Neturė
dami įrodymų iš liudininkų, jie įkalbėjo 
Bortkevičiaus tarnaitę, prižadėję nupirk
ti jai šilkinę suknelę, kad teisme sakytų 
buvus Jonų tų naktį... Jie nupasakojo 
tarnaitei Paulinai' visos Jono žymes, o 
svarbiausia, kad jis turi kairiajam žan
de trandų- Tarnaitė sutiko ir prižadėjo 
viską po priesaika pasakyti.

Nuo pat ryto Naujojoj gatvėj rinkosi 
dideliais būriais žmonės pažiūrėti, kaip 
teis Kavaliauskų. Dideli stikliniai gonkai 
buvo pilto policijos, o aplink namus vie
nos prie kito stovėjo su durtuvais karei
viai. Šįkart sargyba buvo trigubai susti
printa, nes tikėtasi užpuolimo Jonų va
rant į teismų, norint jį atimtį iš kareivių. 
Sargai ir policijos valdininkai varstė du
ris, lakstė po kiemų.

Karo lauko teismo posėdis jau buvo 
susirinkęs. Dar išvakarėmis iš Vilniaus

Taip pat buvo konfiskuota 77, 
707 automobiliai ir trokai, 6,- 
809 laiveliai ir 35,365 namai 
uždaryta vieneriems metams 
ir buvo surinkta $60,003,344 
pabaudomis.

(Bus daugiau)

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

Šventasis Mastas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Rašius, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny 

ga, patarlių knyga, Kk 1 ežias- 

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

ir Komentorių pridėjo Vys

kupas Juozapas Skvireckas, 

Plonais popieriniais aptaisais. 

Kaina $3.00.

Vadovus Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal 
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO" KNYGYNE 
2334 So, Oakley Aveiiue,

Chicago* UI. z 
•" ■ r1 ■'»«.............. .

atvažiavo žinomas apygardos teisėjas O- 
ziris ir jau sėdėjo pačiam vidury už sta
lo. Greta jo*raudonu veidu buvo pulki
ninkas Bandurskis, vyskupo brolis. Kai 
rėj Bandurskio šaly sėdėjo ponas Bort- 
kevičtos ir Kūrinas. Visi jie buvo ramūs 
ir sustingusiom šypsenom veiduose ne
kantriai laukė įvedant teisiamąjį.

Minioje kalbos nutilo, ir visi sužiuro 
į atvedamų sukaustytų Jonų. Jis ėjo drą
siai, tarsi, visai nekreipdamas dėmesio 
kur jį varo, jo veidai buvo paraudę, ėjo 
kareiviškai, nenusigandęs.

Sunkiai darys užsidarė, kai greta Jo
no atsistojo keturi sargybiniai.

Pirmiausia pradėjo pasikalbėjimų su 
Jonu.

— Ar tamsta prisipažįsti kaltas api
plėšęs Bortkevičiaus dvarų? — paklausė 
teisiamąjį pirmininkas Oziris.

— Nieko nežinau, ponas teisėjau, — 
drąsiai atkirto teisiamasis. — Juk aš ne
seniai esu atvykęs iš Lietuvos ir apie tokį 
ponų Bortkevičių dar tik vakar išgirdau.

(Daugiau bus)
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PASKUTINĖS ŽINIOS Iš KLAIPĖDOS
Lietuvių Visuomenės Sųjun-jlos, kurios 

ga pradėjo krašte rengti susi
rinkimus, kurių pirmasis įvy
ko Šilutėj. Vyriausias kandi
datas Rrūvelaitis kalbėjo apie 
lietuvių kovų, už savo teises 
ir garbę Klaipėdos krašte. Iki 
karo vergavome vokiečiams, o 
po karo vokiečiai ^is dar ne
nori atsisakyti savo viešpata
vimo užgaidų. Vienas žymus 
vokiečių veikėjas dėl lietuvių 
kalbos pasakęs: “Aš neleisiu 
prie savo stalo vartoti kalbą, 
kurių kalba mano dvaro dar
bininkai”. Kad reikia, jie pa
siseko esu Jo jalus Lietuvos 
valstybės piliečiai, bet iš tik
rųjų matome kų kitų. ( Boett- 
fberio direktorija, kuri buvo 
Įstatyta, pasielgė kaip nėvie 

na kita direktorija Dėl jos 
atsidūrėme ir rinkimuose. Vo
kiečiai per! savo laikraščius ir 
kitaip vargu prieš kitus ran
da nors taip biauriai plūdosi 
kaip prieš lietuvius. Dabar, 
tur būt, visiems mums atsi
vėrė akys. Svarbiais ūkiškais 
krašto reikalais jie visai nesi
rūpino, bet už tai pagal gau
namas iš vokiečių konsulato 
Klaipėdoj instrukcijas knisasi 
po valstybės pamatais. Kiek 
daug svetimšalių krašte dar 
yra, tuo tarpu daugelis klai
pėdiškių neturi darbo. Mes 
norime su jais geruoju gyven
ti, bet negalima dėl jų bristi 
į vargus. Krašte yra dar apie 
4,000 Vokietijos piliečių, tarp 
jų 000 amatininkų, 900 darbi
ninkų, 270 pirklių, 235 valdi
ninkų, 130 mokytojų ir apie 
475 įvairaus užsiėmim!o sve
timšalių vokiečių. Jie visi at
ima mūsiškiams duonų. Vadi- 

Siamos daugumos” partijos

daro milijoninę

.... '
linkybių įrodyta dokumentais, 
kurių dalis dėl tam tikrų prie
žasčių dar neskelbiama, kad 
nesutrukdytų tardymo eigų. 

Klaipėdos vokiečiai dėl Me

8

apyvartų, progresuojama vi 
mis atžvilgiais. Visa, kas nesi
ro padaryta, padaryta su cen
tro vyriausybės pagalba. Lie
tuvos Bankas ir Žemės Ban
kas Klaipėdos krašte gausin
gai suteikė paskolų piliečiams 
žemais procentais, tuo tarpu 
kiti tam tikros pakraipos ban .r^.

jaudina. Vyrauja daugiausia 
tokia nuomonė vokiečiuose: 
Jei Lietuva per savo politinę 
policijų’ lygiai prieš rinkimus 
darė (tokį žingsnį, tai ji, tur 

u turi gana sveriančių 
ų, nes šiaip juk (nebūtų

e įai ėmė i i 14 proc. į prasmės daryti tokį vyrų ‘ka-
D-ras Trukanas Klaipėdos nkĮnju’\ Visuomenės daugu- 

direkto- njag vjSftĮ $ap-aį žiūri į tai ir

vis, kuris per metus, kaip be
darbis, gavo pašalpų savo pen 
kiemą vaikams, nors faktiškai 
jis neturėjo nė vieno vaiko.

Neturėti vaikų ir gauti už 
juos pašalpų, kaip rodo prak 
tika nesunku. Kiekvienas ve
dusios poros asmuo gali nuei
ti į metrikacijos biurų ir pa
reikšti, kad jo šeimoj gimė 
kūdikis. Gauna įregistruoto 
‘naujagimio’ pažymėjimų, su 
juo nueina į bedarbiams šelp-

mos premijos. Jau už trečių 
kūdikį mokama pašalpa, kuri 
už kiekvienų sekantį didėja. 
Kas turi 10 vaikų gauna tiek 
pašalpos, kad gali be darbo 
gyventi. Nuo kiekvieno sekan 
čio vaiko pašalpa dar labiau 
didėja. Toks tėvas jau gali 
taupyti, krauti pinigus ban- 
kan kas yra kiekvieno pran
cūzo idealas. Ir šis batsiuvis 
bandė tokiu būdu praturtėti. 
Vis greičiau sekė gimimai vie

įregistravo metrikacijos įstai
goj kaip “Karaliaus kūdikį”, 
jo vardu — “Pričkus Vilius”. 
Bet džiaugsmas neilgai tęsėsi. 
Kaimynė pastebėjo, kad “Ka
raliaus kūdikis” su dantimis 
ir užgijusią bamba. Batsiuvis 
nubaustas vienais metais ka
lėjimo, o visoj Vokieijoj toks 
tais laikais naujas ir nepa
vykęs apgavimas sukėlė daug 
juoko, spaudai buvo didelė 
sensacija. Jei šiandie toks ut

tos rūšies karo literatūra yra 
visuomenės mėgiama. Karo
beletristika labai domina ne•
tiktai karius, bet ir civilius. 
Bet labai svarbus, kad lietu
vių visuomenei būtų tiekia
mos tokios karo apysakos, 
kurios nedrumstų mūsų tau
tiečių pasiryžimo ginti lietu- 
vos nepriklausomyvę.

Vadovaudamiesi tokiais sa
mprotavimais, mes ir ryžomės

lietuvių gimnazijos 
rius kalbėjo apie skaudžių lie
tuvių mokyklų padėtį krašte. 
Lietuviai savam) krašte vis 
dar yra skriaudžiami, mokyk
lose tam tikra rūšis mokytojų 
kasdien nusideda prieš kalbų 
lygybę ir prieš lietuvių bei 
valstybės teises. Tokia skan
dalinga padėtis traukiasi dar 
ir dabar, kai. kraštas jau de
šimti metai kaip prisiglaudęs 
prie Lietuvos. Nesveikas daly 
kas, kad savam krašte turime'

mano, kad teisme turės paai
škėti, kiek Meyeris savo san
tykiavimu su svetimos valsty
bės šnipu ir bendrai savo 
priešvalstybiniu veikimu yra 
nusikaltęs įstatymams. Suin-

ti įstaigų ir ten naujagimi įre-1 nas po kito, augo suma vals- 
gistravęs pradeda gauti pašai Į tybės dovanų. Bet batsiuvis
pas. Kalviui tas sekėsi iki jis 
“susilaukė” keturių kūdikių, 
bet su penktuoju suklydo. Ke 
tvirtųjį įregistravus vos* pra 
ėjus penkiems mėnesiams jis 
jau registravo penktąjį. Me
trikacijos biuro valdininkui

teresuotomš agitatorių grupė- tas atrodė nenormjalu. Pergrei

..... i patiekti mūsų visuomenei į
sitikimas būtų, į ų niekas ne-I. 'lietuvių kalbų įsverstųų anie- atkreiptų demėsio, nes kaip .J „, 1 nkomskų “Vakarų fronte niemateme, žmonės išmoko net , . ..

x ' -i ko nauJ°uz 42 neturimus vaikus gau
ti pašalpas.

pasidarė toks godus, kad per 
du mėnesiu vienam metrika
cijos biure tos pačios žmonos 
įregistravo tris kūdikius. Tas 
jį įpainiojo. Už godumų gavo 
10 mėnesių kalėjimo. Už nesa
mus vaikus iš valstybės iždo 
buvo gavęs per 100 tūkstan
čių frankų.

KODĖL MES TAI 
PADARĖM?

V. T. Skenlonas (Scanlon). 
amerikonų kariuomenės pus. 
karininlUs, aprašo tikrus fak
tus. Tai patvirtina ir ameri
konų generolas majoras J. G.

Žymi lietuvių, visuomenės Uarboras. Grįžęs iš karo, Ske
nlonas perskaitė daug knygų 
psichologijos srities, prade
dant V. Džeimsu (W. James)

dalis yra susipažinusi su E. Be 
Ta proga primintinas vic- 'marko “Vakarų fronte nieko 

no vaiko. Leipcige vienas be nas juokingas atsitikimas iš naujo”. Civiliams skaityto-
darbis bevaikis per metus ė-' prieškarinių laikų. Vokiečių jams ši knyga atvaizdavo tik- ir baigiant Freudu, mėginda 
mė pašalpų uz 7 savo vaikus, karalius kiekvienos šeimos še- lai karo vaisybes. Kariai ir | aias racionalizuoti savo elgi- 
IšaiŠkinta, kad jis gyveno at- stojo kūdikio būdavo kūmas, baro dalyviai įžiūri ten tik Įmųsi per karų, ir tik po to su

_  ___  ___ ____  _____ siskyręs nuo žmonos, bet nė Kūdikiui duodavo savo vardų siaurai individualius žmogaus, Ikūrė savo veikalų “Dieve, pa-
Taip ilgiau būti negali. ' i . ....

Panašūs susirinkimai tos
pačios sąjungos buvo sureng
ti ir Rusnėj, Kintuose bei ki
tose vietose. Viręs didelis pri
tarimas^ Priešingai net nedrį- ^on direktorijos vai- j mo mėnesius jis metrikacijos dikio žmona negimdė. Batsiu- mus> filosofuoja per ištisų knv

biure įregistravo 42 kūdikius.' vis ir jo žmona nuliūdo. Bet £$
Prancūzijoj toms šeimoms, liūdesio valųndoj juodu sugal-

steigti privatines mokyklas. I

ms Meyerio suėmimas, žino
ma, yra labai didis smūgis ir 
jiems atneš daug politinių nuo 
s’tolių.

Permainos karo aukų są
jungoj. Sekmadienį Šilutėj į-
vyko viso. Klaipėdos krašto

tai šeima gimdo... Ištyrus pa
aiškėjo, kad jis neturi nė vie-

karo invalidų (iš vokiečių lai-1 pas žmonų nebuvo nė vieno įr tėvus apdovanodavo pint- kaipo tokio, pergyvenimus ka-. sigailėk mūsų!” Tai yra vi
ltų) ir pasilikusiųjų kongre- Tu vaiku. i o-nis fRi-ocloim hn+otn-via -nonn. ro sūkurvie. Be to. autorius, i dutiniskai issilavinusio žmo-jų vaikų
sas. Iki šiol ta sąjunga, buvo Bus pasiekęs rekordų Pary- 
vedama vokietininko socialde- žiaus batsiuvis Rene Bejer.

gais. (Breslavo batsiuvis pano- ro sūkuryje. Be to, autorius,
ro turėti “karaliaus kūdikį”, kaip ir daugelis jo tautiečių,1 gaus atsargi studija ir dėl to
Bet nežiūrint kokias jis dėjo aprašydamas savo pergyveni- 

mokrato. Dabar naujon valdy- Per penkis su žmona gyveni-, pastangas vis dėlto šeštojo kū muR, jausmus ir samprotavi-

sta viešai kalbėti, kai mato, dinbjęag Trumpa. Kongresas 
.j°g gyventojai jiems nepalan- Į pyįg,^ rezoliucijų, kurioje rei-

ji nėra įprastų kstro dienoraš
čių rūšies. ,

P. ir K. Jurgėlos

kfls pasidarė.
Lietuviškos partijos tarįasi

dėl taktikos, dalia viešų ma
sinių mitingų, kai kuriose kia 
što vietose šiomis dienomis į- 
vyko keli ištikimųjų susirin
kimai, kur krašto veikėjai iš 
įvairių vietų pasidalino savo 
nuomonėmis dėl lietuviškų pa
rtijų taktikos einančioje sei
melio rinkimų kovoje. Visur 
prieita pilnas susitarimas dėl 
taktikos. Patys dienos reika-

kalaujama, kad centro vyriau 
sybė derybose su Vokietijų 
išgautų iš pastarosios priklau
sančius karo aukoms pinigus. 
Be to ir šiaip reikalaujama 
daugiau pasirūpinti karo au
komis. Sąjungoj dabar yra a 
pie 1500 narių.

KAIP “KRIKŠTIJAMI” 
NBGIM? KŪDIKIAI

šaukia norinčios išlaikyti au- lavimai nustato Teikim)
tonomijų, bet ta jų autonomi 
ja ne kas kita, kaip įrankis 
vokiškumui išlaikyti. Bent jie 
norėtų jų tuo įrankiu padary
ti. Autonominis aparatas yra 
labai išpūstas ir suėda daug 
sunkiai gyventojų sudedamų 
mokesčių. Būtinai reikia pra
vesti visuotinė administraci
jos reforma. Teisėjai ir dau
gelis šiaip valdininkų nesus
pėjo nė per dešimtį metų iš
simokyti valstybinės lietuvių 
kalbos, nes, matyt, tyčiomis 
jos nesimokė. Kaip tik gali, 
jie visur dargi tyčiojasi iš 
ifisų. Trys ikšioliniai krašto 

seimeliai nieko pozityvaus ne
atliko. “Valdančiosios” par
tijos neturėjo mažiausio noro 
veikti lojaliai ir bendradar
biauti su centro valdžia. Kai

gai
res. Priešingasis frontas šį

Vokietijoje ir kitose valsty
bėse bedarbiai už kiekvienų 
kūdikį gauna pašalpų. Kas tu

kartų turi išimtinai vaidintidaugiau vaikų tas nedarbo
defenzyvinį vaidmenį. metu gali geriau gyventi. Bet

Kaip dabar yra su Meyeriu. atsiranda daugiau žmonių, ku 
Suimtasis mokyklų patarėjas 
ir Volkspartijos šulas Mever 
išvežtas iš Klaipėdos į Kreti
ngos kalėjimų Bajoruose. Kai 
jo artimųjų atneštus peilį ir 
šakutę neleido jam kamerdn 
priimti, jis nusiskundė, kad 
dabar turįs sviestų pirštu ant 
duonos tepti (kiti kaliniai, tur 
būt, mielai teptų ir su pirštu, 
jei tik sviesto turėtų). Net 
tokiam rimtam “Memler Da- 
mpfboote” tas sviesto tepi
mas pirštu buvo .pirmam pus-

rie naudodamiesi bedarbio tei 
se neteisingais būdais mėgina 
pasipelnyti. Nesenai Berlyno 
teismo nubaustas vienas kal-

“ATLAIDŲ BALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Maldaknygėje yra 
paaiškinimas apie atlaidus ir
daugiau, kaip 300 įvairių mal- 

lapy iškeltas. Norima jį, ma- dų, kuriom popiežiai suteikė 
tyt, padaryti kažkokiu kanki- ;atlaidus. Nors visos maldos
niu. Iš Klaipėdos traukiniais 
ir automobiliais jam atvežta

jų vadai kraštui nuostolių pa- maisto ir kitokių reikmenų.
daro, tai jie išdumia į Vokie
tijų, kaip tai jau atsitiko su 
tokiais “žymfiais” kaip Rog- 
ge, Grabov ir kitais. Šie rin
kimai daugel atžvilgiais turės 
lemiamos reikšmės.

Banko direktorius Statkus, 
antrasis to sąrašo kandidatas, 
skaitmenimis operuodamas į- 
rodė, kad Klaipėdos kraštas 
po prisiglaudimo prie Lietu
vos ekonominiu atžvilgiu pa
taisė savo reikalus. Klaipėdos 
krašto gyventojų sutaupo?,jau 
pasiekė beveik prieškarinį bū
vį, Klaipėdos uostas pritaiko
mas didesniam tarptautiškam 
susisiekimtui, tiesiami nauji 
geležinkeliai, kurie kraštui Ir 
uostui turės žymios reikšmės,

Jam leista buvo kalėjime net 
duoti parašų stoti seimelio 
kandidatu; prieš suimant jis 
nebespėjo tų parašų duoti. 
Tuomet keli Volkspartijos va
dai vyko automobiliu į Bajo
rus ir paėmė jo parašų kalė
jime.

Iš informuotų šaltinių suži
nota, kad šalia jau paskelbtų 
dokumentų ir planų, per kra
tų rasta ir daugiau kompro
mituojančios medžiagos tiek 
dėl šnipo Bekerio, tiek dėl da
bar suimtojo Meyerio, tiek 
dėl kelių kitų dar laisvų“dau- 
gumos” partijų vadų. Dauge
ly dalykų pats šnipas Bekeris 
ir su juo bendradarbiavęs Me
yeris prisipažino, o daugelis

geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų Tankose. Kai
na su aptaisais ............. 60c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

pastatytos eksporto skardyk- priešvalstybinio veikimo ap-

Bet vis dėlto minėtos kny- 
kurios turi daug vaikų moka-lvojo išeitį. Pavogė kūdikį ir gos populiarumas rodo, kad

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

VASARINE “DRAUGO” EKSKURSIJA
Dideliu Francūzu Linijos Laivu “FRANCE”

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO-JUNE 16 DIENĄ

NUPIGINTOS KAINOS 20%
IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ .......................... ........... $75.50 ■————

J ABI PUSI ............................................................................... ,. $125.50 :—

LAIVAS “FRANCE”

Šių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. 
“Draugas” rengia ekskursiją dilžiuliu 
Francūzu Linijos laivu “FRANCE” per 
JTavrų į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai 
patogus. Manantieji aplankyti Tėvynę 
Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informa
cijų ir laivakortės*! “Draugo” Laivakor
čių Agentūrą, kur gausite gerą ir paten
kinamų patarnavimų. Mes parūpiname vi
rius kelionei reikalingus dokumentus ir už 
patarnavimų nieko neskaitome.

‘DRAUGO’ LAIVA KARČIŲ 
AGENTŪRA

2334 S. Oakley avė. Chicago, III.
Telefonas ROOSEVELT 7790

BY HI«



D R X UGX B Pirmadienis, gegužės 2, 1932
IŠ PAŠTO ŽENKLŲ

Istorijos
1840 m. sausio 10 dienų Sirilos — draugas ir a t olos:— be ženkle atvaizduojamas Kolu-

Rotvland Uiti suvienodino pa-' muito
što mokesčius ir tų pačių me-

•Pašto ženklų padirbinėjiiiMs. 
Pirmas falsifikuotas pašto že-

tų gegužės G d. išplėtė juos 
visoje Anglijoje. Kartu buvo

aklas pasirodė 1852 m. Tuo-'įvesti, jau j mūsiškius pana- 
met buvo padirbti Lornbardi-1 šūs, pašto ženkliukai ir vokai, 
jos pašto ženklai. Netikrieji; Neilgai laukus, tas paprotys 
ženklai pasirodė beveik vienu' užkrečia kitas valstybes ir pa
metu su tikraisiais ir juos su-j što ženklas, iš pradžių kuk- 
sekti buvo gana sunku. Kiek'lūs ir mažutis, įsiviešpatavo 
vėliau kažkas padirbinęs 1840 'visoje Europoje.
m. laidos angliškus ženklus bu j ženklų. icuickdontsaek
vo nuteistas 20 metų kalėti, i ženklų |š-
1880, 1883 ir 1893 metais ^e»-į vaizdu davė mintį rinkti su- 
kietija leidusi labai Pra>Jus vartutUt. kiUp paveįų_
pašto ženklus. Juos nesunku sliukus. Tas prasįdėjo Angli- 
buvo imituoti ii tas padarė D--, joje Į>et greit persikėlė Belgi-
dui žalos. jon ir Prancūzijon. Pradžioje

Bergždžias gražių ženkliukų 
paveiksliukų rinkimas rimtų 

žmonių įtakoje darosi vis rim
tesniu verslu. Pradedama krei
pti dėmesio į ženkliukų spaus
dinimo technikų, į mažmožių, 
į piešinėlių smulkmenas, paga 
linu į spaudos paklydimus.

Pašto ženklų studijavimas 
reikalauja žinių iš geografijos, 
istorijos, gamtos, heraldikos 
(garbės ženklų,' gerbų pažini
mo) ir etnografijos. Jaunuo
menei tas labai pravartu. Ta
čiau ir vyresniems dažnai net 
gydytojai siūlo tuo užsiimti, 
nes tai pasirodė, esųs puikus

mbas su patrankom^ kurių jis 
dar negalėjo savo laive turė
ti, tai laivo vardas iškreiptas 
ir parašomas angliškai, tai 
Kolumbo palydovai dėvi XIX 
amžiaus rūbus, tai datos su-•s
painiojamos. Tos paklaidos į- 
vedė jumoro elementų į vers
lų, kuris vis daugiau rodo te
ndencijos virsti mokslu.

Nieko bendro neturi su fi- 
latelistika kai kurių juodukų 
vadų mėgiamas puošti savo 
rūmus, klijuoti sienas pašte.»i

MILIJONAI, KURIŲ NIE- įdžokėjaus vietų Westmorelan- kitų to grafo įpėdinių, tačiau
• i/nr- i i i» -v • __KAS NENORI

Daugis žmonių trokšta di 
dėlių pinigų* nori praturtėti. 
Kai kurie skundžiasi, kud ne
turį turtingų kur nors gimi-

■ do grafo ūkyje.
Prieš keletu mėnesių grafas 

Bernemas gavo iš prancūzų 
pasiuntinybės Londone prane
šimų, kad jam giminaičio Pra
ncūzijoj paliktas 8 mil. fran-

neranda. Jei tokių visiškai ne- 
beatsiras, pati valdžia turės 
paimti tų palikimų Valstybės 
iždam

PAKEITĖ KOMENDANTUS

Pastaraisiais laikais smar- aumytų, kad tai tik pareina-' būdas gydyti iširusius dirks- 
kiausiai nukentėjo Šiaurės A-įina niada. Rimti vyrai prana- nius ar pailsėti po sunkaus 
merikos Jungtinės Valstybės, I šaudavo jai greitų galų, ta- proto darbo. Gerai filatelisti-
Vienas turtuolis Įsitaisė už £Jau atsitiko atbulai ir ne tik
30,0)0 dol. visų spaustuvę ir 
padarė iždui nuostolių į 2 mi
lijonus dolerių. Falsifikacijų

vaikai nemetė to užsiėmimo 
bet pradėjo juo verstis suau
gę ir seniai. Prie šitos “ma-

dažniausia atidengia ne pusto j ujjos” prisideda tokie rimti 
įstaigos, bet ženklų rinkėjai- i asmenys, kaip dr. E. Gray ir 
mėgėjai, filatelistoi, nes jiems , l Pemperton Anglijoje, I. B. 
apgauti ir daromos apgavikų | lh)ens Belgijoje ir Dr. Le- 
rimčiausiog pastangos. . jgrand (Magnus) Prancūzijoje. 

Lengviausia padirbti ženklo I§ pradžių tas užsiėmimas
spalvų. Jeigu vienos spalvos 
ženklas yra brangus, o toks 
pat bet kitaip nudažytas yra

buvo vadinamas timbrologijos 
ar timbromanijos vardais, bet 
vėliau nusistovėjo filatestikos

apyvartoj, tai paprastas to Į pavadinimas. Tas vardas pa- 
ženklo “ismaudymas” tam ty- darytas iš graikų žodžių pla
čia parengtoj tynelėj, duoda 
pageidaujamų, efektų ir ženk-

kos svarbų apibūdino Londo
no tautos muziejaus direkto
rius, anksčiau minėtas Dr. 
Gray, “Uoliai tvarkomas ir 
papildomas pašto ženklų rin
kinys, virsta nepaprastu iliu
struotu albumu, kuriame kon
densuota pastarųjų laikų ci
vilizuotų tautų istorija.”

Spausdinant pašto ženklus, 
pasitaikydavo kurijozų. Itin 
dažnai tas atsitikdavo Ameri
koje. Amerikonai mėgdavo 
vaizduoti pirmuosius šalies at
radimo faktus. Ir štai pašto

nių, iš kurių netikėtai galėtų kų palikimas.
susilaukti stambių palaikų, j Pripratęs jau prie kuklaus
Bet kad yra žmonių, kurie at- gyvenimo-, grafas nebenorėjo

ženklais. Tuo tikslu įvairiose | Lunkų atsisakė.
šalyse renkami pundai vieno
dų ženklų, siunčiami Afrikon 
ir ten už juos gaunami juodu
kų vaikai ar reikalingos eu-

Alytaus karo komendantas 
pulk. Įeit. Vimeris, kuris jau

‘sisako ir nuo paliktų jiems i paūžti, tačiau nutarė mesti keIet$ mėnesių gydosi, užsie- 
milijonų, — retam kam! ir į įdžokėjaus verslų. Didžiosios 
galvų teateina. Štai vįenas arklių lenktynės Cheltenhame 
toks tų retųjų atsitikimų, ka- Į turėjo būti jam paskutinės. Ir 
da viena paveldėtoja net 8 iš tiesų tos rungtynės, iš viso,

Per D. karų jaunas prancū 
zas grafas Bernemas, pulki-' 
ninku sūnus, tarnavo vertėju

buvo jam paskutinės. Prie vie- 
,nos kliūties arklys suklupo, ir 
grafas Bernemas krisdamas 
nuo arklio užsimušė.

Pagal įstatymus,' 8 mil. pa-

ny, iš savo pareig atleistas. 
Į jo vietų paskirtas Utenos 
karo komendantas pulk. Įeit. 
Basiulis. Utenos karo komen
dantu paskirtas pulk. Įeit. Iš 
linskas.

(anglų armijoj. Po karo jis iš 
ropiečiams prekės. Dažniausia savo tėvo gavo didelį paliki- likimas turėjo tekti grafo mo- 
tuo verčiasi visokių krikščio nių, kurį praleido spekuliuo- linai, kuri, tačiau, įsitikinus, 

damas biržose. Netekęs to tu- kad tie pinigai nelaimingi, 
rto ir visai nebeturėdamas iš griežtai nuo jų atsisakė. Ji, 
ko begyventi, jaunasis grafas mat, savo buklios gyvenimo

________ ____ . išvyko į Angliji,,' kur gavo sa- laimės nepanorėjo sudrums-
,1’iTnnnz.mB tū m * nvrx> ir. ............... l-i . ti dideliu turtu. Jai atsisa-SKAITYK1TE IR PLATIN vo ankstyvesnių pazmcių dėkit

niškų tikybų misijonieriai. Iš
pirkus vaikus jie krikštyja, 
moko ir paleidžia. P. Ž.

kius, anglų valdžia toliau ieško

This joew cheese 
treat

PatmteJ

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
t! Richmenti

NUPIGINTOS LAIVAKORTES
20%

JOHN B, BORDEN

liukas ūmai kelis syk pabran-| = 
gsta. Tam vartojami spiritas, = 
gyvasis sidabras, įvairūs che
mikalai, net kava.

Vengrų, bavarų, saksų ir 
daugelio kraštų pašto ženklai, 
ypač senų laidų, ne tik padir
bami, bet ir antspauduojami S = 
senoviniais antspaudais. Pla-' = 
čiai žinomas, bet be galo re
tas. šv. Maurikijo salos ženk
liukas vienu metu staiga at
sirado keliuose egzemplioriuo
se, tačiau chemiškas analizus 
tris jų nuvainikavo. Už kiek
vienų gabiam padirbėjui buvo 
užmokėta po 10,000 dol. Spė- = 
jama, kad panašių ženklų bu- = 
vo paleista ir daugiau, bet jųlS

10 Tukstančų Stako
Galutinas Išpardavimas

REX RAOIO IR FINANCE CO.
3343 South Halsted Street

5

Galutinas išpardavimas General Motors Radijų, VIC- S 
TOK, PI11LCO, F ADA, BOSCH už negirdėtai že- | 
mas kainas. E

nauji savininkai ar
Elektrikinės radios po 9.00 ir aukse. |

Kad duoti žmonėms progos Išvažiuoti į Europą 
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ąr 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 Du, j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDER1K VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
{abipusi .......... ........................................ .........' $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:

Gegužio—May 10 d.—KJNGSIIOLM
M n

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

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

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. 
Room 905 Tol. Dearbatn 7966

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergals 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 
155 N. Clark SL, Room 909

Telephone PRA-NKUIN 5745

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone V1CTORY 2213

SULIESĖJO 10-eiA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

meflow cheese flavor 
plūs added heahh aualities in 
vvhotesome, digestible rorm.

Velveeta retoms all the vahiabte 
elements of ricn milk. Milk sugar, 
calcium and minerab. Every one 
caoeatitfreely!

Vefveeta spreads, sliees, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

Vęlveeta
V The Deliciout New Cheese Food

l’ROBAK
teikia

barberiaką
skutimosi
patogumą

namie

t f ROBAK E.A05)

ar nematė išrokavimo prisipa 
žinti, kad juos apgavo. Taip 
pat įkliuvo vienas milijardie- 
ris,Jiurio rinkinys, jam mirus, 
rasta nemaža falsifikatų, ku
riuos velionis aukštai brangi
nęs. . |

Pašto ženklų evoliucija. Vi- = 
duramžy teisė vežioti keleivius |s 
ir laiškus būdavo nuoinojaina 
privatiniams asmenims. Nau
jieji laikai tų tvarkų pavelde- 3 
jo. Bet tik 1653 m. Paryžiaus - 
pašto nuomininkas Renouard,® 
Vilayer įvedė tokių tvarkų,i S 
kad pašto siuntos būt apmoka-J S 
mos iš anksto. Buvo nustatyta į = 
taksa ir jos apmokėjimo jro-Įš

gėdinosi, i | Pianai po $15.00 k aukščiau.
n
99

dynaui buvo duodami popieri-
tiiai pakvitavimai. .Siuntėjai 
juos lipindavo prie laiškų.

Netrukus popiergalius pa
keitė štempeliai, kuriais žymė
davo siuntinius ir laiškus vie
nodai. Tų įvedė Londono paš
to valdytojas \Viliam Dockw- 
kra. Tie pažymėjimai galiojo 
vien miestui. Pradėta 'spaus
ti ištisus lakštus štempeliuoto ! 
popieriaus, už kuriuos buvo į 
Sumokama iš anksto. Vienoje i 
jie buvo vartojami 1773 ir Ki- į 

tujoje 1818 metais. Sardinijos 
valstybėje panašūs Štampeliui 
reikšdavo valstybinį mokestį 
ne tik už naudojimąsi pašto 
įrengimais, bet ir už siuntinė
jimų aplamai.

Nauji Walnut radio kabinetai po
Gaidos vertės 15—25c po .......... .
Lietuviški rekordai po .................
Cash registeris vertės $300.00 už 
8 pėdų stiklinis show case už ... 
50 šmotų china disli setas po 
Day Beds po .........................

✓

$4.00 |
.... centus 5

** s10 centų =

$66.00 i 
$20.00 | 

$4.60 
$12.00

Birželio—June

99
99

99
99

Liepos

99
9 9
99
99

14 d.—AQU1TANIA
25 d.—BERENGARIA
28 d.—FREDBRIK VIII “DRAUGO” 

EKSKURSUA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į

Klaipėdą.
3 d.—ILE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN

II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Ah vartoju Krusehon suliesėjimui 
— per vieną, savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

Galutinas išpardavimas tęsis per 5 dienas 

K. LIUTKUS, managerius

REX RAMO IR FINANCE CO.
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

====

PKOBAKLiepos—July 30 d.—GRIPSIIiOLM
ABIEM PUSĖM *1

AŠTRUS '
Geriausias skustuvą* 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mua 
50c. už 5 — fi ot io 

Sempelis — įoe.

PROBAK CORPORATION

Ą food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essentml ele
ments for health 
and strength are 
found in gootf 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Chėese.

Rraftfhenik 
CHEESE COMPANY

aiLlY’S UNCES
-MOT

coAA_!
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Danty ir burnos higiena
Rašo Dr. P. Atkočiūnas (Cicero)

DANTŲ PUVIMO 
PRIEŽASTYS

Susipažinus, nors trumpai,
su dantų dalimis ir sudėtimi, 
dabar pagvildensime dantų 
puvimo priežastis ir pasek
mes.

, nous, streptoooccus pyogeues,
i diplococcus pneumoniae, baci-
I liūs tusi tomais, oidium albi-
cans. * .i . 1

Be abejonės, kuomet burnų
paliečia kokia nors nepapras
ta liga, tuomet burnoje atsi
randa ir specialių bakterijų,

Dantų puvimo priežasčių ■ be išvardytų. Žmogaus kūnui 
yra daug; iš svarbesnių yra 
šios: bakterijos, nenormalios 
seilės, nenormali kalkių ir fos
foro pusiausvyra (balance), 
stoka vitaminų maiste ir šiaip 
įvairios gyvenimo aplinkybėj, 
kaip antai: ligos, susikrimti- 

rūpesčiai.
Vienos iš tų priežasčių ma

žina žmogaus kūno atsparu-

centruotoje rūkštyje dantis
greitai ištirpsta.

Dr. Willianis ir prof. G. V. 
i Black atidžiai stebėjo tų fak
tų, kad burnoje yra želatinų 
darančių mikrobų. Šios bak
terijos padirba želatinius riti
nius, lyg dangčius,, ir tuo bū
du jos apsitraukia kaip kokia 
filmą ir apsisaugdja nuo iš
plovimo seilėmis. Po tokiu už
dangalu mikrobai pajėgia su
daryti koncentruotų rūkštį ir 
tuomet lengvai gali atakuoti 
danties emalę. Nors šis tvir-

Ofieo Tel. Republic «»«<
Namų Tel. Hemiock 2010

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

2403 West 63rd Street
kampas Westem Avenue 

Vai. •—9 lš«kiriant trečiadienius

DAKTARAI:

netekus atsparumo, arba su- į tinimas n{ra galutinai priilIl. utika; 
sidartus patogioms aplink/bė-, ta-iaiJ kad bakt(;. -
ms, bakterijos, nasinaudoda-] rjjo6 turi įtakos
mos tuo, pūdo dantis, gadina ty )igų
smagenis, arba sukelia kito
kių ligų.

Dantų išpūvimas, kaip prof. 
W. D. Miller’is įrodo, pareina 
nuo rakšties, kuri pasireiškia 
burnoje tarp dantų ir įvairiuo

mų, kitos pasinaudoja ta pro- J se dantų grioveliuose. Šitų rū
kštį gamina mikrobai, suįig 
jo įrodymo, o rūkštis tirpdo 
danties emalę ir dentinų. To
dėl dantų puvimas pareina 
nuo burnoje ir apie dantis e- 
sančių aplinkybių, bet nieko 
bendro su tuo neturi pats dan

organus,ir naikina kūno 
sukelia ligas.

Bakterijos
Bakterijos, kurios dažniau

siai būna burnoje, yra šios: 
staphylococcus pyogenes au- 
reus, staphylococcus pyogenes

dantų valymas daugelio atve
jų duoda gerų pasekmių, su
laiko greitų puvimų. Tad yra 
labai svarbu šepetuku valyti 
dantis ir taip pat smagenis 
po kiekvieno valgio, jeigu ga
lima,, arba nors rytų ir vaka
rų po vakarienės priešinant 
gulti. Valyti reikia išilgai dan 
tų, o ne skersai. Skersas va
lymas maža naudos" duoda, 
nes neiškrapsto dantų tarpų, 
kas ypatingai reikalinga. Iš
ilgai valant šepetuku dantis,

albus, micrococcus tetrage- i ties audmuo. Iš tikrųjų, kon-

GRABORIAI:

RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS . 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

ŪKIU VIS UBABOklUS
Laidotuvėms pa

tarnauju geriausia , Patarnauju . laidotuvėee kuopigiauaU. 
ir pigiau negu kiti i Reikale meldžiu atsisaukt^, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 251b arba 2514

todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbunl Avenue

2314 VV. 23rd Pk, Clucago

1439 S. 49 Court, Cieero, HL
* TEL. CICERO 6927

’leletonaa kardu 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsainuotojas 
Tunu uutomubilrub visokremo 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chioago, 111.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS graborius 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 75Z2

pat sutinka, kad mūsų santy
kius su Lenkija pagadino len
kų padarytas 1920 metais smu 
r tas. Ir tas smurtas traukiasi 
jau trylikti metai... Bet žudo
mų Vilniaus kraštų mes tiki
mės atvaduoti, ir tas tikėji
mas, jei tik jį parems atitin
kami veiksmai, yra... reali po-

Ofisas Tel. Grovehlll 0017
Res. <707 S. Arteslan Avė.

TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųueite Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-3 P. M- Ket. 8-12 A.M. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 88<5

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketyerge Iki 8 vai.).
Seredomls Ir Nedillomls pagal susitarimų. ’

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

Žinoma', prie to paties tiks
lo galima eiti įvairiais keliais. 
Galima sau įsivaizduoti ir to
kių politikų, kad mes, neišsi
žadėdami okupuotų žemių ir 
nenutraukdami kovos dėl jo 
atvadavimo, pradedam su Leu 
kija normalius arba quasi no
rmalius santykius ir bandom 
sudaryti frontų prieš bendrus 
pavojus. Bet ar mūsų kova 
dėl Vilniaus tada nesusilpnės! 
Ar mes visiškai neužmigsiu! 
ir nenustosimi kovoti!.. O iš ki
tos pusės, ar daug mes laimė
tumėme Ar lenkai, žinodami 
mūsų nusistatymų dėl Vii-

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

KENOSHA, WiS.
Ofiso vai.:

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

8904 — 71st Street 
Nedėliomis t)1' susltarua

DENTIST AI
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
ArU 47 Staeet

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Tai.: 1-8 Ir «:S6-S:I9 vai. vak. Vau: 1-4 Ir T-*6 vai. 

Modalioj

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4468

DR. P. Z. ZALATORtS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

PesidenciJa 8400. So. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

f iki S:M vakare

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVŪ1Š
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califortoia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

iškrapštomi maisto likučiai, nįaug, sutiktų mus bet kur 
Likę maisto likučiai apie dan- nuoširdžiai paremti? Kiek 
tis teikia bakterijoms maistų, mes laimėtume ūkiškai. Tik 
Jos minta, veisiasi ir daro į išsprendus šituos klausinius ir 
rūkštį. O ši rūkštis ėda, flūfc j atradus, kad nauda aiškiai at
kilia dantis. Smagenų valy-j sveria žalų, galima būtų kal
nias bei trynimas šepetuku ir- bėti apie stojimų iant šito ke- 
gi reikalingas, nes tas pada- ljo.
įo jas stiprias, diržingas; tai Negaliu sakyti, kad šituos 
yra niankštinimo būdas. Dari- klausimus aš būčįau nuodug- 
tų valymas reikalingiausias nįąį apsvarstęs ir jau Tadęs į 
po paskutinio valgymo prieš' jUOs atsakymų. Tačiau man 
einant gulti, todėl, kad per
tas ilgas miego valandas ne
būtų kuo bakterijoms maitin
tis, veistis ir rūkštį gaminti.
Jei kas nežino valymo būdo, 
klauskite pas savo šeimos de- 
ntistų, — jis patars ir paro
dys.

Kitų pirmadienį bus rašo
mu apie seiles.

Dr. P. Atkočiūnas

I. J. ZOLP
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS *
1650 WEST 46th STREET 

Kampas 4 61 h Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 6203-8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, -gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

LIETUVOJE
LIETUVOS POLITIKOS 

KEITIMO KLAUSIMU

Tel. Canal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 b T A b

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal s u tart j

Boulevard 7589 -
Rez. Hemiock 7691

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

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

Tel. Canal 6764 Res Republic 6260

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OB8TETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
\ vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik

iškaluo susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST «< STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. ProBpect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-2 v. v. 
Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Cicero 1260

Ofi. GUSSEN
X-Ray

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORĮŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ūž tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue 

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Dr. J. Purickis “L. Aido” 
4932. III. 21 rašo;

“Mudviejų su p. Dr. M. Iču 
straipsnius “L. A.” politinės 
(įrientacijos keitimo klausimu 
kai kas išaiškino kaip viešų 
išpažintį ir prisipažinimų su- 
lydus”. Tačiau autorius pa
sako to ųesibijųs, jeigu jo 
tiesų būtų suklysta. Tik jis

o nematęs. Pagaliau'klausia, 
kada ir kur esu pasakęs,

kkd dabartiniai santykiai su 
lenkija yra mums naudingi?

visi lietuviai norėtų genį 
santykių su Lenkija. Bet visos 
^aidžios ir visi lietuviai taip

atrodo, kad čia žala naudų 
aiškiai nusveria.” 

i Autorius straipsnį baigia 
Bismarko žūažiaSs: “Gan at
sitikti, kad tai, kų aš šiandien 
ginu, už mietų kitų almėsiu ir 
pats stebėsiuosi, kaip as‘galė
jau turėti tokių nuomonę.”

Politikos keitimo klausiniu 
“Tautos Balso” 1 nr. p. Vol
demaras, , nagrinėdamas ben
dradarbiavimo galimybę su a- 
ngiais ir prancūzais, taip ra
šo: ... —. ■» mA.

“Kaip tada reikšis žadama
sis mūsų ėjimas iš. vien su mi
nėtomis valstybėmis, jeigu jos 
pačios neina iš vien ? Kas mū
sų atveju svarbu, Prancūzų ir 
Angių politika Vokietijos at-, 
žvilgiu ųesutinka tais klausi
mais, kūrie mus stačiai lie-

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Iii.

Val.:

į,; ’ • •• - 'ff-*--
Tel. Cicero 676f

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomla 
2420 W. Marųnettc Rd. arti VVestern

Avė. l'houc Ileuiiock 7S2S
Panedėliais, Seredomls Ir Pėtnyčiomiz 

1SS1 So. Halsted Street

AKIŲ GYDJTOJAI;

DR. VAITDSH, OPT.

ii

Telefonai:
Gary 26629-22425-21749,

F. S. SMPERCZ YNSKi
Iraborius ir Balsamuotojas 
Moteris aptarnauja moteris 
Vienintšlš koplyčia Gary’je 

1425 MADISON STREET 

1659 CONNECTICUT ST.

Gary, Indiana

čia, kaip kad Vokietijos sie
nų rytuose keitimas. Tuo tar
pu kai Prancūzai deda visas 
pastangas, kad esamos sienos 
liktų nekeistos, Anglai palan
kūs Dancigo koridoriaus pa
naikinimui.

Taigi “bendradarbiauti” ga 
limų tik su vienais Prancūzais, 
kitaip sakant, su tais pačiais 
Lenkais. Patys Lenkai savi
stovios politikos neturi ir ne
gali turėti. Jų užsienio politi
ka nustatoma Paryžiuje. Dar
gi formaliai jie neturi teisės 
nieko daryti be savo sųjungi- 
ninko pritarimo, kaip kad nu
matyta jų sutartimi.”

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
esti pričžastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų apteinmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
zataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
neįtikimuose, ėgzaminavititas daro
mas* su elektra, parodančių 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 J TRUM 
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

ŽUVO 4 BERNAIČIAI

WOOSTER, O., bal. 30. — 
Traukinys sudaužė automobi
lių, kuriuomi važiavo 4 ber
naičiai. Visi žuvo. Žuvusiųjų 
vyriausias buvo 18 m. anų.

Tel. Yards 1829

ŪR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGI”

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas HalsUd St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

IR. S. HEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
oor. So. Leavitt St. Tel Canal 4122

Rezidencija: <628 S. Richnond Avė. 
Tęlephone RepubUc 7868 

Valandos: 1—t kr 7—8 vai. vak. 
Medelio j; 10—12 ryto.

Ofi. M. T. STRIKOLIS
* Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: — 4043 S. Ashland Avė.

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

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

DR. S. A. DOWSAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Serėdos 
Ir Pėtnyčioz, kuriomis dienomis jie 
bus.

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

4:20 — 6:20 kasdien t 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461. arba 
Cicero. <62. Rez. tel. Cicero 2888

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 dienų Ir naktį 
VIRGlNlA 0084

TaL Grovehlll 1694

DR. A. L 1UŠKA
GYDYTOJAS IK CH1KUKGAS 

V s- 9-41 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po* pietų Ir Nedėidiamais 

tik susitarus
2422 W. MARGU ETTE RU4T

Res. Phone: 
Engiewood t»o41 
Wentworth 3000

Office Phone 
Went^vorth 3000

Ofiso Tel. Victory 6893
Sės. TeL Dreiei 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central7464

■ DR.LA.ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.

DR. A. R. McGRAUiE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S., ARTES1AN AVĖ.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

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

pietų:' 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STR11ET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAYIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAH AVENUE 

Tel Kenwood 6107
Valandos: , ,

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8161 •

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųi^tte Road 

VALANDO8:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Jtstv. vak. pagal sutartį

Tek Hemlook 6700

Res. Tsl. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie
Rea 6426 8o. Callfornia Avė. 

Vai: 1-4, 1-9 z. X. Uaklrtaat Ketv
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C H I C A G O J E
JUS.

|ti įvairiausi žmonių “gerada
riai” ir “ekspertai” kaipmu-

-----  J sės prie medaus limpa. Jie
; draugai, linkiui, p. Pikilienei nežiūri, kad indėlininkams

H l Ū 6 'A Š■rar.»-r | j .

TOWN OF LAKE
—i--------- 1 ir jos dukteriai laimingos ke- kas nors tektų, bet pirmoje

Plačiai žinomi visuomenės | lionės į savo gimtinę. Kiek vietoje žiuri pelno. Audfto- 
darbuotojai pp. Čepuliai per-1 džiaugsimo ji turėjo įrengiant rius likviduotojus skiria juk 
sikėlė į naujų vietų 5340 So. Raguvai varpus, tai kad ragu- ne kitokiais, kaip tik politiš- 

viečiai tiek džiaugsmo turėtų, kais sumetimais. Jei tie turin
guos pamatę. 'tieji gerų pelnų žmonės apsi-

Teklė ĮBurauskaitė į ima būti bankų likviduotojais, 
kad gautų menkesnį atlygini-

Wood St. Ponia J. Čepulienė 
yra viena įžymiausių Town oi 
Lake kolonijos veikėjų, o p. 
J. Čepulis yra parapijos ko
miteto narys. Linkime pp. Če
puliams geriausios kloties na
ujoj rezidencijoj.

X A. L. R. K. Moterų Są-

BRIGHTON PARKAS

mokami. Taip pat yra būtini 
įstatymai, kad. indėlininkų pi
nigai uždarytuose bankuose 
neturėtų žūti. Jei ši gąranti- 
ja gyvuotų, vargiai vienas ki
tas bankas būtų uždarytas.

Antai, Kanada ir kiti kraš
tai turi būti pavyzdžiu.'Ir ten 
yra.blogieji laikai. Bet banko 
uždarymas yra retas įvykis.

į '«■ '» ■■ ■ I Į. "1 , ig , |-TB'|r Iki. ’ j ' i ~ -1
senate paskelbė, kad jis išeina
iš demokratų partijos ir iš vi
sų senato komitetų, į kuriuos

gegužės 19321 A-
ir bendrai motinas. Pas mus (laikui būsiąs paskirtas kotres-
nUMB^tyta* tų dienų švęsti pondentu Klaipėdoj, 
kiekvienų metų gegužės mėne-

partija jį įstatė. Jis denunci-!»io pirmų sekmadienį. Šiais 
javo nevykusiųjų šen. Robin- metais ta diena tenka gegužės
son’o vadovybę demokratams.

RYTŲ BARBARIZMAS

ŠANCHAJUS, bal. 29.

mėnesio 1 dienai.

DAR VIENAS ŠILKO ME
DŽIAGOS FABRIKAS

LIETUVIŲ TONFILMA

mų, tai yra tik mažiems vai
kams pasakos apie kiškelius, pyti pinigai nežlunga. 

Jau netoli gegužės 8 d. Ku-| Auditorius skiria likviduo
tiems rūpi Marijonų kolegijos bojus, o pastarieji sau reika

lingus štabus ir teisių patarė
jus. Vienus—kitus metus ban-

jungos 21 kuopos vakariniaiĮ likimas, ateikite į rėmėjų 35 
kursai gerai sekasi. Bal 26 d. [skyriaus rengiamus kauliukų 
Davis Sąųare Parke, atšilau-1 žaidimus 3 vai. popiet, pas p. jkus jie taip nulikviduoja, kad
ke- moterų ir mergaičių. Po
nios M. Sudeikienė, O. Vaz-

Apie lietuvių tonfilmų jau 
Uuo senai daug kalbama, ne
maža ir dirbama. Dabar no
rima griebtis realių žygių, nes, 
organizatorių nuomone, jau 
reikia pradėti veikti.

Organizacinę lietuvių tonfi- 
lmo kūrėjų grupę sudaro p.p.: 
J. Vaičkus, F. Damijonaitis, 
P. Klimas ir prof. Kolupaila. 
Į susirinkimų pakviesti ir su
tiko dalyvauti 155 asmenys; 
profesoriai, aukšti valdininkai, 

menini-

Dažnai griūva didžiosios bau-i Iš Mandžiųrijos grįžo Ghica- Šančiuose jau veikia S. Bu
kinės įstaigos, bet mažieji ba-jgo universiteto Tolimųjų Ry- tkaus naujas šilko medžiagų
nkai gyvuoja. Vargšų šutau-j tų istorijos prof. MacNair. Jis fabrikas. Kol kas išdirbama

pasakoja, kad Rytuose barba- ( medžiagų dar mažas kiekiR,
rizmas neišdilęs. Antai Muk- tačiau su laiku manoma pra
degė prie visų miesto vartų plėsti ir pagaminti daugiai!
riogso prikaltos ar prikabin- medžiagų. Įrengimas mašinų
tos nukautųjų kinų plėšikų ga- kainoja apie 60 tūkstančių li
kos, kad1 tuo būdu įbauginus tų. Geriausios šilko medžiagos ! *'”
______x • _ • • _ i zurnausiai, rašytojai,

Ašara

IŠfiJO IŠ DEMOKRATI' 
PARTIJOS

Banbulius (4421 S. Talnian1 indėlininkams įš tikrųjų ma-j AVASHlNGTON, bal. 30.—
Avė.). Bus labai gražių dovu- žai kas tenka. |Bankų bankru- Senatorius Long’as iš Loųsi-

nienė, N. Bučnienė, Laurina- j nų ir užkandžių, nes komisija j tavimas politikieriams yra anft valstvbės suskaidė
vičienė, A. Bagdonienė ir p- darbšti: Ona Banbulienė, T. puikia pintis.

su

gyventojus ir juos sulaikius kaštuos daug pigiau nei užsie 
nuo veikimo prieš vyriausybę, uinės tokios pat rūšies medžia- 

Harbino gatvėse japonai ka- £op- Taip kad Lietuva turės

nkai, artistai? pramonininkai, 
teisininkai ir kiti.

lė J. Dirvinskaitė prikepė vi-j Atroškienė daug darbuojasi,' Uždarytų bankų indėlinin- kansas’o valstybės. Šis pasta- 
sokių skanumynų ir visas gar kad pavyktų. Ir dar atsilan- kaį daugiausia yra vargšai,' įasis yra Senatorių demokra- 
džiai vaišino. jkys svečias, tai tas visiems [ ]<urįų paskutiniai sunkiu dar- tų vadu. Sčn. Long’as reika-

ibu sutaupyti centai žlunga, lavo, kad šen. Robinson’as ir

■ senatoriūib Robinson’u iš Ar-’roiviai kasdien praktikuojasi Jau aptrų šilkų fabrikų ir, reil
kulkosvaidžių naudojime.

BAięe SUVAŽIAVIMĄ

i* i

X Serga Mykolas Paukštis, bus supraizas. 
Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj 
(kamb. nr. 301) Linkime greit 
pasveikti.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
sekmadienį bal. 24 d. buvo al
toriai papuošti puikiais ran
kų darbo priedangalais, ku
riuos padarė ir aukojo ponia

GHICAGO HEIGHTS, 1LL.
X Šiame mieste susidarė la

bai svarbi komisija. Į jų įeina 
vyriausia miesto valdyba, dir
btuvių viršininkai ir keletas

Kurie bankai uždaromi, tuose kiti senatoriai demokratai dau DETRGIT, Mrch., bal. 30, 
turtuoliai pinigų nelaiko. O giau spaustų turtuolius mo- National. League of Wotneii 
jei ir pasitaiko turtingam žmo keščiais. Jo nuomonei nepri- j Yoters šiandien čia baigė me-

— i

, tįkėtift, neteks šilkų gabentis) MADRIDAS, geg. 1. - 
! iŠ užsienio. S. Butkaus fabri- i lici.ja susekusi sąmokslų prieš 
ko šilkai neužilgo pasirodys ministerių pirmininkų Azana. 

; rinkoje.- ’ I Areštuotas vienas monarchi
jos šalininkas.

gui turėti kiek indėlių, jie tartį ir jam išmetinėta.
randa priemonių savo pini
gams išgauti. Kiti visi turi 

, laukti metus, kitus ir paga-

Tada šen. Long’as viešai
tmj suvažiavimų.

MOTINOS DIENA

“ELTA” ATŠAUKIA SAVO 
SPEC. KORESPON

DENTUS

' Teko patirti, kad p. <Geru- 
Jčiui išvykus iš Berlyno studi-

i Ieškau barberio su laisniu, k u 
Į ris galėtų dirbti pilnai įreng- 
I toj barbemėj. Atsišaukite į 
“Draugo” adnlin., 2334 So. 
Oakley Avė., Roosevelt 7790

* - - , ,. . . TX . .. liau mažai kų gauti arba irie- j
Ona Levickienė. Ji prisideda?.“” K.°mi81?°8 j ko. Bet likviduotojai įr jų!
pTie visų gerų darbų, yra lab- P1 8 as Praryti si miestų visada apmokami

Liori,, c z!™,,™: .austruos centru Amerikoj.'darių s-gos ir rėmėjų draugi- ; Austrijos centru Amerikoj, 
jos narė, o p. F. Levickis yra ' Chica£<> Heights netolimoj at-! Šiame atsitikime nė kokiu 
parapijos komiteto narys. Po- eity gali bflti dang įvairių | būdu negalima kaltinti nei ąu-

darbų. • ditoriaus, nei likviduoto jų, j
X Marijona Mikalauskienė ines tokia tvarka. Jie remiasi

sunkiai susirgo. Guli St. Ja-: valstybės įstatymais, kurie ne 
gausingas susirinkimas įvyko mes ligoninėj. Visi, kurie jų | tinka šiems laikamas, kurie 
balandžio 24 d. Įsirašė 3 nau- pažįsta, linki jai greitai pa-^P rezginės sukliurę. O kad 

sveikti. įstatymai negerinami, pirmo-

nai Levickiai laiko grosernę
4443 So. Wood St.

X Labdarių sąjungos 1 kp.

jos narės. Išrinko delegatus į 
A. R. D. 13 seimų su $5 auka. 

X Šv. Kazimiero akad. ,rė-
je vietoje yra kalti patys pi
liečiai. Jie to nereikalauja. 
Antroje vietoje yrį KHlti legi- 
slatnros atstovai, kurie pilie-

X Chicago Heights yra 
daug gyventojų ir įvairių tau- 

mėjų 1 skyrius rengia kauliu- tų. Daugiausia italų, lenkų, 
kų žaidimų vakarų gegužės 18 airių, vokiečių ir čekų. O nu$ j 
d. parapijos salėje. Visi pra- žiausiai lietuvių. Bęt vis dėl-:^ rūkalais nesirūpina,
šomi atsilankyti. to lietuviai dosnesni ir mik-j Naujoviška tvarka turėtų j

X. Y. Z lesni už kitas tautas.. Lietu-, būti tokia, kad uždarytųjų Į 
vių Šv. Kazimiero par. ma- bankų likviduotojus turėtų j 
žiausia skolos turi. Ir lietuvis apmokėti valstybė, ir jiems ai I 
Pranas Zinkus vadovauja žy- gos turėtų bflti įstatymais pu- j

PASIDAVĖ OPERACIJAI
t _ _______ _ •

Ponia Juzefą Zarumbienė miausiai šio miesto sporto da- j statytos, bet ne taip, kaip šia- i
šiomis dienomis pasidavė ope liai.
racijai, kurių padarė dr. S.' X P. Jonas Zaranka, daug' 
Biežis, Šv.’ Kryžiaus ligoninė- metų buvęs šio miesto polici-! 
je. Operacija gerai pavyko ir ninku ir sirgęs gana ilgai, |

Į ndie jie indėlininkų turtu ap- į

* ■ A
JERONIMAS STANKUS

Mirė Balandžio 26, 1932 m. 
nelaimingu Oiirt|mi automobi
lio nelaimėje. , r .

Kilu • ift RaeeĮnlų ApsKr., Ty- 
tavėnų parap.. Kaimelių kai
mo. Amerikoje pagyveno 22 
metu. .... "

Paliko didėliame nutludbne 
draugus Ir drauges,. O Lietu
voje motinėlę . Barbora, seser) 
Barbpra ir brplj Antaną. pua- 

ir gimines.
Ant.

bollua puseėeres
laldotuvėMa ruptpasi

Mažiulis. • v , į •
Kanas patervotąs . 4506 So.

Hermltage Ay«.f ,
Laidotuvės ivgks Antradieny

je, Gegutės l. uiąSj! m. M Eų- 
detglo koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas j flv,. K ryklaus baž
nyčia .kurjpje jvyks gedulingos 
pamaldų* ut velionio stela- Po- 
pamatdu bus nulydėtas ) flv.' 

Kastmlbro kapines.
Niiofilrdtiai kyiečalme visus 

g'fnlpes, draugus ir pažystamus 
dalyvauti fltoss laidotuvės^. 

Nntllldę i.TUttŪKt, Brigrisėti tr
' LkJdot'tivėjns patimauja grftb. 
Eudelkls. Ttel. Vards 1741.

J VtOlMOlg ' ...... llill

DIDELIS PASIRINKIMAS IVAIRRI MALDAKNYGIŲ
ligonę eina geryn. Draugai ir, jan gerokai pasveiko. Jo dra-, BAmR BAI,AWWLf!R juodaie odos apf.laai. (labai 
pažįstamieji prašoma nepaini- j ugai džiaugiasi tuo, ypač jo 1 - - —
ršti atsilankyti . (kamb. nr. šeima ir jis pats.
323). j X P- Juozas Kazlauskas,

------------------- - į vienas iš vietinių stambiųjų
APLANKYS LIETUVĄ Į biznierių labai gražiai ir mo-

pa

RENDON
Du kambariai. Tinka mažai 

šeimynai arba Ringeliams vy-

Lietuvoje, kaip ir kitose ku- juoti į Bazelį, jo papėdinin- 
ltūringose valstybėse, švenčia- kas p. Giedraitis “Eltos” spc. 
ma motinos diena. Tų dienų korespondentas Vokietijai ne
it organizuota visuomenė ir patvirtintas. Taip pat ekono-
kiekvienas asmeniškai, kaip miniais motyvais atšaukiamas; rams ar moterims. Kambariai 

ikatn jo įsitikinimai sako, pa- “Eltos” spec. korespondentas | šviesūs iš fronto, ant pirmų 
gerbia ne tik savo motinų, bet Rygoj p. Keinežys. Jis kuriam ! lubų. Renda pigi.

946 W. 31st Place

KARAS JAU PASKELBTAS
‘visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varo 
3, ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis 
1 ' katųlikų laikraštis

; “SPAUBfi R fiYVENiAS"
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rft.
' pimais klausimais.

“SPAUDA IR GYVENIMAS”, nagrinėja tikėjimų priešų 
daromus priekaištus.

* *“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šaltų kataliku 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku-, • • • A ... . v , i, '

rie nori būti šviesiais ir su 
« sipratusiais katalikais.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 
' • * vienam.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 
Amerikoje 1 doleris.

i “SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
* Pr. Ramanauskas.

naši į Rapiybė Jums)..paaūksėtais lapų kraStnik kaina SŽ'.V)
•IfiZUS MANO PĄGEFBA. dideliomis raidėmis (litėriomisl 

juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
nTTT‘NTM ANT KELTŲ, juodai* drobės pt: geltonais lapų j “SPAUDOS IR GYVENIMO” ardeaas: Telšiai, Kunigų Se-

kraštais. kaina ............ BIRU:‘ ..............................................*............ minarna, Litbuama.
MALDŲ RTNKTNELTS. juodais labai gerais odos aptaisais

(nedidelė knygėlė), pąaijksotais lapų kraštais kaina $1.50

Ponia . Ona Pikilienė (Mac- demiškai savo biznio ir gy- 
einkevičiūtė), gyvenanti 1818 Į vėnamus kambarius įrengė.
So. Halsted St., apleidžia Či-Be to, užpakaly savo namo MALDŲ RTNKINELTS. juodais aptaisais paanksotais |a-

įsmflrino didelį , . , , ■* r * _ :pų kraštais, ka|na .. . ... .................. . ........................... . 75c.kagų gegužės 8 dienų ir sės dar iškasė ir 
į laivų 10 dienų aplankyti su- šulinį. J jį nuo stogo ‘bėga lie- 
vo gimtinę šalį, Lietuvą, su taus vanduo, nes toks vanduo 
savo dukterim Antanina, ku- prie biznio ir nkmo labai rei- 
ri yra akademike. 3 1 kalingas.

Visi raguviečiai, giminės ir Rep.

i PARBlfODAM Ilt MAINOM
Karmas, na^nus, lotus Ir visokius 

biznius visose valstijose. Mes turi- 

irtjB didel, pasirinkimą. Norintieji pi, 

rkti ar mainyti pirma pamatykit mu

sų bargeąų. Klauskite A. Grigas, 
Real Estate vedėjo..

J. NAMON PINANCE CO.
•7&S So. Westevn Avenue

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

fornieiug ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir į kitus miestus.

/ \
R. ANDRELIUNAS

Z-v

(Marųnctte Jewelry « Radlo) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau. 

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 Wezt 63 St., Chicago,

Tel.
Hemlock 8380

BANKĮI LIKVIDUOTOJAI
Illinois’o valstybės audito-Į Auditorius pareiškia, kad

rius paskelbė pareiškimą. Jis,bankų likviduotojai pigiai ap
sako, kad uždarytų 76 bankų mokami už jų darbą. Norma- 
Cook’o apskrityje likviduoto-1 liai laikais, sako jis, tie žino
jai nebrangiai apmokami. Be-!nes gali pelnyti nuo dviejų li-
Udras atlyginimas kiekvienam 
iš jų per mėnesį yra 302 do
lerių. Auditoriaus supratimu, 
tai nedaug. Keturių bankų 
likviduotojai gauna tik po 50 
dol. per mėnesį atlyginimo.

gi penkių kartų daugiau. Bet 
gyvenamas laikas yra nepa-
prastas, tad jie turi mažes-
niuoju uždarbiu pasitenkinti. 

Illinois’o valstybės bankų

MALDŲ RTNKTNELTS. baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 
su sagutėmis. įiaina ................................. ................. $1.75

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina .......... $1.50
MALDŲ. KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 

! MALDŲ KNYGELĖ, jnodbis, kietais aptaisais, kaina 50c. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paanksotais lapų kraštais, kaina $1.25

KANTIČKOS,” jnod. apt. Tilžės spauda . . $ 1.75
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

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

jnod. stipriais ąpt. paanksotais lapų kraštais ...... $3.0(1
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASU, r$M kraštais $2.25
ANIOLAS SARGAS, jnod. odos apt., labai gražios, nedide-

lės knygelės, kaina .......................... . ............................. $1.50
Virftminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su nž-

įstatymai yra seni ir iki šiol [ sakymų pasiskubinkite, kad jūsų dtangal-fts prieš Šventės 
Kiti gauna daugiau. Vienas!jais vaduojamasi. Nėra kas-į ęalštų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną, 
ikviduotojas gauna daugiau-' gagėtų šiuos įstatymus pagc

- 833 dol. 33c. per mė-

t t t \

rinti. Dėl to. čia prie uždaro- “ORAOGAS" RUBLISH1HG COMPANY
mų bankų jų turtus likviduo B34 SOUTH OAKLIY AVENUE, omoAoo, nx.

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

į u o« perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivn Levia- 
tban tiesiai į Bremen. Visas kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinant.

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

Apdrauda — Ina u rande nuo ugnies, judomo ir ne
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone ' iTARDS 0145
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Wm. J. Kareiva

Savininkas
Dėl rečiausios rųžies 

Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi

nių. sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ftAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Mamų Statymo Kontraktortus 

ttatau įvairiau sius namus prieinama 
k$šftnA

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8838

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KOMYRA.K- 

TORTUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ
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