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Karo veiksmas Sanghajuje nutrauktas
JAPONAI SKELBIA PALIAUBŲ 

SĄLYEASJdNAI PRIEŠINGI
Suomijos vidaus reikalų

ministeris atsistatvdino

T. SĄ-GOS TARYBA SUVAŽIAVIMUI 
IŠPAŽINO SAVO SILPNUMĄ

SUSTABDYTAS KARO 
VEIKSMAS

SUOMIJOS MINISTERIS 
ATSISTATYDINO

chicagoje LAIKRAŠČIAI AUKŠTINA APAŠTA
LIŠKO DELEGATO LAIŠKĄGILDEY’AS NUBAUSTAS 

KALĖTIi ■---
Sausasis reformatorius šni

pas D. L. Gildey’as, kurs pra
eitais metais pašovė 17 metų 
amžiaus vaikinų, kada šis no
rėjo jam gelbėti kad nepar- 
griūtų ant šaligatvio, teismo 
nubaustas kalėti nuo 1 ligi 14 
metų amžiaus. Gildey’as teis
me išpažino, kad jis buvo gir
tas.

MEXICO CITY, kovo 3. — kovoje visados atsiklausti Ba-
Apaštališkais delegatas Meksi
koj Jo Eksc. arkivyskupas Le- 
opoldo Ruiz y Flores paskel- i 
bė atvirų laiškų j tikinčiuosius. 
Ragina katalikus, kad jie ne-

žnyčios valdžios.
Vietos laikraščiai “Omega”

ir “La Prensa” atspauzdino 
apaštališko delegato laiškų. 
Delegato raštų vadina patrijo- 
tišku žygiu. Tai dėl to, kad

kritikuotų krašto vyriausybės,: katalikai spaudžiami ir perse-

ŠANCHAJUS, kovo 4. — 
Japonų kariuomenės vadovy
bė oficialiai paskelbi*) kad ji 
sustabdo karo veiksmų ir siū
lo kinams paliaubas.

JAPONAI STATO SĄLY
GAS KINAMS

ŠANCHAJUS, kovo 3. — 
Kinų kariuomenė atsimotus 
daugiau kaip 12 ihylių nuo 
Šanghajaus ir tuč-tuojaus ja
ponams paskui juos nužygia
vus, japonų kariuomenės vy
riausias vadas gen. Y. Šira- 
kawa vietos kinų autoritetams 
įdavė karo veiksnu) nutrauki
mo sųlvgas.

kad vengtų įvairių neteisėtų 
žygių prieš vyriausybę ir tik 

J teisėtomis priemonėmis kovotų 
už prigulinčius sau ir Bažny
čiai teises ir laisvę. Bet svar-

kiojami visvien pasilieka išti
kimi kraštui ir vyriausybei, 
nežiūrint to, kad ta vyriausy
bė neteisingus. įstatymus vyk
do.

Laikraščiai reiškia vilties, 
kad ateity tie visi priešbažny- 
tiniai įstatymai bus pakeisti.

Karo laivyno departamentui padirbdintas laivas, kurio 
j visose plieno sienose nėra nei vieno nito, nei vieno kito kokio, 
' sklendžio. Visos sienų dalys sulietos krūvon. Jis nemažas 
65
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HELSINKIS, kovo 3. —

foud paskelbė kitų atsiliepimų 
į krašto gyventojus. Jis pa-į 
reiškia, kadi patsai asmeniškai
imasi kraštų ginti nuo Lappo------------
fašistų. į ŽENEVA, kovo 3. — Šian-

Vienas fašistų reikalavimas ^ie atidarius nepaprastų T. 
jau išpildytas. Iš kabineto išė- Sąjungos suvažiavimų tikslu 
jo vidaus reikalų ministeris sustabdyti japonų su kinais 
von Bom’as. karų, Prancūzijos atstovas J.

Yra žinių, kad fašistų pusėn P* Bancour’as tarybos vardu 
perėjo vienas kareivįų batali- kalbėjo. Jis plačiai aiškino 
jonas. Vasa distrikte krašto priežastis, dėl ko tarybai ne- 
sargyba ima nerimti. pasisekė sulaikyti isikaria^u-

Kariuomenė yra apsiautus! sn' laP°nų.
Mantsala apylinkes, kur yra išpažino, kad taryba da-
susispietę gausingi ginkluotų nuveikė, bet taip par
fašistų būriai. Vyksta kariuo- Paro(lė ir daug savo bejegu- 
menės mobilizacija. Įvesta lai- mo‘ Viena, konfliktas įvyko

T. S. TARYBOS IŠPA
ŽINIMAI

JAPONŲ KABINETAS SU
SIDURIA SU OPOZICIJA

visi trys leidosi bėgti. Vienas 
pašautas, kitas pasidavė, o'

trečias paspruko.
TOKIJO, kovo 3. — Japo

nų ministerių kabinetas nūs- j APVOGTA GATVĖKARY
prendė išleisti apie 7 milijonų!________ i _____
dolerių tanų laid$ Šanghajaus į Chicago aro. gatvėkary ap-l HOPFAVELb, N. J., kovo 
ekspedicijos padengimui. Be!,TOgta Mrs Carolina Frev, 54 3 _ Pagrobtas ,aMn0 pulk. 
valstybes taryba reiske prie ,m. Paimta 69O dol. pini- Lindbergl,’o pusantrų .„et, a-
ta.gu.no. Pažymi, tad to yra gais ir 30 dol. čekis. Moteriškė m2i.aus kftdikis nai ^„3. 
perdaug. Tuo tarpu kabinetas sakė ji vežė pinigus apmokėti mas> nei sura„damas, nors tė- 
tuo klausimu nenori kreiptis morgičių už namus.
parlamentam į _________

Pagrobėjai negrąžina
Lindbergh’ams kūdikio

Abiejų pusių kariuomenių 
vadovybės sutaria, kokiose vie I kraščiams cenzūra ir uždrau- Ja^ai^ toli, antra, tarybai vel
tose kariuomenės turi užimti
laikinas pozicijas sustabdžius 
karo veiksmų.

Šių paliaubų metu Šangba- 
juje įvyksta konferencija, ku
rioje sutariama atitraukti a- 
biejų pusių kariuomenes, taip 
kad viena nuo kitos būtų a- 
tokiausia. Šioje konferencijo
je dalyvauja ir kitų valstybių 
atstovai.

Jei kuri pusė peržengtų pa
liaubų sulygtas, kita. pusė yra 
laisva veikti taip, kaip jai ti
nkamiausia.

Japonų vadas Širakawa pas
kelbė gilaus savo sųjausmo žo
džius dėl žuvusių ir sužeistu 
japonų ir kinų kareivių. Jis 
reiškia vilties, kad tos rūšies 
nelaimingi) įvykių ateity bus 
išvengta.

KINAI PRIEŠINGI JAPONŲ 
SĄLYGOMS

ŠANCHAJUS, kovo 4. — 
Kinų autoritetai paskelbė, kad 
jie yra griežtai priešingi pa
skelbtoms japonų paliaubų są
lygoms. Kinų kariuomenė pa
sirengusi veikimam

PASIRAŠĖ PREKYBOS 
SUTARTĮ

PARYŽIUS, kovo 4. — Pirą 
ncūzija vakar pasirašė šešie
ms mėnesiams prekybos suta
rtį su Italija.

KOVOJA PRIEŠ SVARO 
KILIMĄ

DENTISTAS NETEKO 
“LAISNIŲ”

sta jiems naudotis telefonais k’mas buvo trukdomas, kada 
ir telegrafais. prisieidavo atsiklausti Amen-

Numatomas ministerių kabi- kas’ 0 ti'ečia, tarptautinių su 
neto krizis. kinais sutarčilJ yra galybė ir

____________tos sutartys sudaro nepapra-
VADAS PASIDAVĖ, BET 8tą painiavą- 

KARIUOMENĖ VEIKIA

vas siūlo 50,000 dol. išpirkimo 
ir nors policija visam krašte 
nepaprastai subruzdus! 

j Kaip visados nepaprastų į- 
, vykių metu, taip ir dabar da-

j Už klastingus laikraščiuose, Ug ^as policijai praneša ma- 
LONDONAS, kovo 4. -.skelbimus dentistui S. T. Jo-;tę įtariamų įr motenl

Praėjusiais metais Anglijos nas’ui atimta praktikavimo su kūdikiais ‘ *
vyriausybė atkakliai kovojo/‘laisniai.”

prieš sterlingų svaro vertės! ------------------

Bet pasirodo, 
kad tai tušti pranešimai.

mus jo uošvė, Mrs. Morrow, 
pareiškia, kad šis pagrobimas 
yra naminis diarbas. Pašali
niai pagrobėjai juk negalėjo 
žinoti, kuriam namų aukšte ir 
kambary kūdikis miegai, kokiu 
laiku užmigdomas, kurio lan
go negalima uždaryti ir t.t.

Policija nusprendė patikri
nti visus darbininkus, kurie 
prisidėj<vprie namų statymo ir 
vidaus išbaigimo.

Visam krašte vyksta kfidi-

Suvažiavimui pranešta, kad'
----------- karo veiksmas Šanghajuje nu- Į

HARBINlAS, kovo 3. — Ki- trauktas kinų kariuomenei to
nų kariuomenės maištai prieš lokai aitsimetus.
naujų vyriausybę nenumalšin- ________
ti. Kariuomenės vadas gen.
Ting Čao pasidavė japonams.
Bet jo kariuomenė neturi no
ro pasekti vadų.

DELKO KINAI ATSIMETĖ

ŠANCHAJUS, kovo 3. — 
Kinų autoritetai skelbia kinų 

Prieš maištininkus iš čia pa- kariuomenės atsimetimo prie-
siųsta japonij kariuomenė.

POPIEŽIAUS SEKRETO
RIUS PAGERBTAS

ROMA, kovo 4. — Italijos 
karalius vakar Popiežiaus val
stybės sekretoriui kardinolui 
Pacelli pripažino aukštųjį po
žymį — Anunzijatos ordeno 
apykaklę.

BELGIJOJ DVI OFICIALI- 
NĖS KALBOS

BRIUSELIS, kovo 3. — Be
lgijos parlamento žemesnieji 
rūmai pripažino Belgijai dvi 
oficialineg kalbas: francūzų ir 
flemų. Valonijoj turės būt va
rtojama tik prancflaų kalba, 
Flandrijoj tik flemų, o Briu
selio distrikte abi tos kalbos.

puolimų, o šiandie kovoja prieš; 
numatomų svaro vertės kili- Į 
irių. . j

UŽGINA KARIUOMENĖS 
SUTRAUKIMĄ

MASKVA, kovo 4. — Sov.

NUTARTA SUMAŽINTI 
IŠLAIDAS

J I
i Cook’o apskrities komisijo-Į 
nierių susirinkime sutarta vis-1 
gi išlaidas sumažinti 5 milijo- ! 
nais dolerių per metus.

Atvykusi į Lindbergb’o na-1 kio ir pagrobėjų ieškojimas.

LIETUVOJE
PRADĖJO EITI SAVO 

PAREIGAS

niai ir 40 pridėtinių, tuo būdu 
per metus Kauno telef.—tele- 
gr. stoties abonentų skaičius 

i padidėjo 524. Sausio m. 1 d. 
! ši stotis iš viso turėjo 4948 te
lefono abonentus, iš kurių 602

BERLYNAS, kovo 3. — Išbuvo pridėtiniai
vyriausybė užgina pranešimus NENORI MAŽINTI IŠLAIDŲ Klaipėdos praneša, kad nau-
iš Tokijo, kad bolševikai į VIa- ------------ jas Klaipėdos direktorijos pre-
divostoko apylinkes sutraukia1 Nežiūrint smarkaus pašali- zidentas Ed. Šimaitis pradėjo
gausingų kariuomenę.

žastį.
Jie parfeiškia, kad kinų ka

riuomenė buvo pasiryžusi gru
mtis su galinguoju priešu. Bet 
staiga patirtai, kad japonų trys 
pulkai išsodinti iš laivų Yang- 
tze upėj ir ėmė žygiuoti prieš 
kinus iš užpakalio.

Buvo neišvengtinas pavojus. 
Tad kinų kariuomenei įsaky
ta tuojaus palikti savo pozici
jas ir atsimesti į nurodytas 
vietas.

PRIPAŽINO IŠLAIDAS 
PARODAI

nio spaudimo, mokyklų komiai- eiti savo pareigas.
j ja pripažino savo didelę išlai-'-------------------
;dų sųmatų - 90 milijonų do- BERLYNO LIETUVIŲ STU-

WASHIN0T0N, kovo 3. — 
Kongresas pripažino vienų mi
lijonų dolerių išlaidų krašto

lerių. DENTŲ UŽUOJAUTA 
D-RUI VYDŪNUI

BEDARBIŲ ŠELPIMAS
Berlynas. TI 18. Lietuvių

Bedarbių šelpimo Cųok’o a- studentų draugija Berlyne pa- 
vyriausybei dalyvauti Chica- Pskrity administracija perves- siuntė užuojautų dr. Vydūnui,
gos pasaulio parodoje.

PAŠTO BIUDŽETAS

ta apskrities komisijonieriams. nukentėjusiam nuo sukiršintos 
šelpimo darbo priešaky bus įniršusios vokiečių minios. Už- 
apskrities visuomenės gerovės uojantoj protestuoajma prieš
biuro direktorius Moss’as.

MENKA EKONOMIJA

WASHINGTON, kovo 3. — 
Kongresas remia dideles kra
što vyriausybės išlaidas. Iš bi
lijono dblerių išlaidų sųmatos 
įvairiems biurams, komisijo
ms ir kL kongresas išbraukė 
vos 54 milijonus dolerių.

1931 metais Lietuvos paš
tas, telegrafas ir telefonas da
vė 17,928,000 lt. pajamų, o pa
daryta išlaidų 15,276,000 lt., 
tuo būdu praeitų metų pašto, 
telegrafo ir telefono eskploata- 
dja, nežiūrint to, kad buvo 
vykdoma Kauno centralinio 
pašto rūmų statyba, kuri pa
reikalavo apie 1,000,000 litų 
išlaidi), davė valstybės iždui 
2,652,000 litų gryno pelno.

UŽ UŽTRAUKTUS MO
KESČIUS BAUSMĖS

nekultūringas 
(priemones.

vokiečių kovos

OFICIALŪS PROTESTAI 
BERLYNE DEL EKSCESŲ 

PRIEŠ LIETUVIUS

Išaiškinta, kad tie visi, ku
rie nori užmokėti užtrauktus 
1928 ir 1929 metų mokesčius 
turi pridėti ir skirtų bausmę 
— 1 nuošimtį už kiekvienų pra 
leistų mėnesį. Be tos bausmėą 
užsimokėjimo mokesčiai nepri
imami.

KAUNO TELEFONO ABO
NENTŲ SKAIČIUS

Per pereitus metus į Kauno 
telefono—telegrafo stotį iš vi
so įjungtas 751 telefono abo
nentas, iš kurių 647 pagrin
diniai ir 104 pridėtiniai. Per 
tų pat laikų išjungta 227 afco-

Berlynas. II 18. Lietuvos at
stovybės Berlyne patarėjas, 
p. Dymša, pareiškė vokiečių 
užsienių reikalų ministerijai 
protestų dlėl demonstracijos 
prieš Lietuvos konsulatų Til
žėj. Vokiečiai pažadėjo įvykį 
ištirti ir pranešti rezultatus. 
Tuo pačiu žygiu p. Dymša pa
kartojo demaršų dėl naujų in
cidentų prieš lietuvius studen- 

! tus aukotojoj veterinarijos mo 
kykloj. Kaip teko patirti, lie
tuviai studentai neisiu į mo
kyklų, kol jiems nebus garan
tuotos normalios mokslo sąly
gos.

ORO STOVIS

Šiandien numatomas lietus 
ar sniegas; maža tempe ratū-

nentai, $ kurių 187 pagrmdi-1 ros atmaina.
A y

ta.gu.no
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autonomija naudinga tik to krašto išdavi- 
ktuus-

Prie tokių tipų priklauso ir Klaipėdos 
direktorijos pirmininkas Boetteber’is, kurį 
gubernatorius iš tos vietos atstatė. Dėl to 
vokiečiai didžiausių triukšmų pakėlė ir pa
grasino Lietuvai. Iš to susidarė tarptautinė 
byla. Ji svarstoma Tautų Sąjungoje. Keikia 
pasakyti, kad šį kartų dr. Zaunius gana ener
gingai Lietuvų gynė. Taip ir reikia. Jokių 
nusileidimų. Vokietijai ir Klaipėdos vokieti
ninkams Lietuvos vyriausybė neturi dairyti. 
Ligi šiol, mums rodos, buvo per daug nusi
leidžiama. Ir dėl to vokietininkai grynai lie-

KLAIPĖDOS BYLA TAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOJE

Iš kaltintojų Vokietija atsiduria kaltininko rolėje. Moralinė 
persvara aiškiai Lietuvos pusėje. Klaipėdoj klausimuose Vo 
kietija tegali tik Tarybos dėmesį atkreipti, bet jokiu būdu 
negali figūruoti kaipo šalis ginče su Lietuva, šių Zauniaus 
tezę patvirtino ir Drummond. Zauniaus kalba susilaukė labai 
daug simpatijų.

Lietuvos vyriausybės atstp- debatus ir juos sugrąžinti į jų
vas, aukštame Ženevos šuvatuviškame krašte pradėjo stiprintis ir atvi-. . .

rai dirbti priešvalstybiškų darbų. Tam reikia, iavune 8*® amas gerų Lietu

DIENOS KLAUSIMAI

KLAIPĖDOS KRAŠTO AUTONOMIJA i didžiąją Lietuva.

tuoj padaryti galų. Perdaug lietuviai nuken
tėjo, Lietuva perdaug leido per pirštus vo
kietininkų žygius. Tad dabar jie ant sprando 
Lietuvai jau nori lipti.

Taigi, visi nemalonumai Lietuvai dėl 
Klaipėdos krašto yra dėl jam duotos auto
nomijos, kuri yra kraštui nereikalinga ir ža
linga. Klaipėda turi būti visiškai sujungta

Aš Jums perskaitysiu dvi aiškiausių rezervų. Bet vokie
čių vyriausybė nepasitenkino 
atkreipti Tarybos dėmesį į 
“flagrantiškų”, kaip ji pre-

I Darybų, sunuo apie suiauzy- tenduoja, Klaipėdos statuto 17 
mų arba apie tariamų suiau- str. 2 skirsnio sulaužymų. Ji

Čia svarbias vietas:
•■mažai sveria žinoti, kaip

ir per ką vynausyue, įeuiuuų

'žymų, bet jei pnamuso uu- taip pat yra tarusis galinti at- 
spręsti, ar ji tun ar neturi a-Į kreipti Tarybos dėmesį į fak- 
pie jį pranešti xar>bai. i/nsi-Į tą, kad incidentai, kuriuos ji 
tark) ii prie i str. lensto, ji mini, sudarė Klaipėdos teri-

torijoj “ypatingai rimtų pa
dėtį”. Tarkime valandėlei, kad

Pastarieji įvykiai Klaipėdos krašte ne 
tik spaudoje sukėlė triukšmo, bet jie pateko 
į Tautų Sąjungų ir net į Tarptautinį Teis
inu Haagoje.

Klaipėdą savo rankose Lietuva jau turi 
devynerius metus. Tačiau dėl jos dažnai iš
kyla ginčai, nemalonumai, ko, rodos, neturė
tų būti.

Dėl ko taip yra! Į šį klausimų nesunku 
atsakyti.

Klaipėdos kraštas yra grynai lietuviš
kas. Gyventojų daugumas yra su gražiomis 
lietuviškomis pavardėmis. Jie visi kalba aiš
kia žemaičių kalba. Tik miestai šiek tiek dau
giau buvo apVokietinti. Be to, ten iš prieška
rinių laikų užsiliko keletas tūkstančių turtin
gesnių vokiečių, kurie, pasinaudodami tam 
kraštui suteikta autonomija, drumsčia gyven
tojų ramybę.

Ir dėl to šiandien yra aišku, kad didžio
sios valstybės, grųžiudamjųs.J^piuvai. Klai
pėdos1 kraštų su ta sąlyga, "kad jam bus su
teikta* autonomija, padarė labai didelę klai
dų. Aišku dėl ko.J

Gyventojų daugumui autonomija yra ne
naudinga. Priešingai — ji labai žalinga. Ji 
kraštui brangiai kainoja. Gyventojai ypač 
šiais ekonominių sunkumų laikais apkrauti 
daug didesniais mokesčiais, negu didžiojoj 
Lietuvoj. Pačiu Klaipėdos krašto laikraščių 
pranešimu, toji mol^sčių našta pasidarė tie
siog nebepakeliama.

DĖDĖ SAMAS NĖRA DOSNUS

vos vardų ir teises nuo netei
singo bei nepamatuoto Vokie
tijos vyriausybės užpuolimo, 
pasakė savo labai atvirų, drą
sių ir labai pagrįstų kalbų, ku
ri turi didžiausios reikšmės ne 
tik dabarčiai, bet ir. tolimes
nei ateičiai, ypač Lietuvos sa
ntykiam* su Vokietija.

Ženeva II. 14. Tautų Sųjun- 
gos Tarybos posėdis vakar su
traukė daug publikos, kuri y-

Bendrai yra manoma, kad Dėdė Šamas 
yra dosnus darbdavys, kad vyriausybės tar
nyboje tarnautojai yra aukštai apmokami ir 
kad turi lengus darbus ir užsiėmimus. Bet 
iš tikrųjų taip nėra. Sųmatos buvo paskelbti 
šalti skaičiai kitkų lifldija. Mažas skaičius 
tarnautojų turi reikalingus gyvenimo pato
gumus. Daugumas vos išgali pragyventi iš 
gaunamų iš valstybės iždo algų.

Algų mokėjimo surašė pirmųjų vietų už
ima krašto prezidentas, kuriam mokama per 
metus 75,000 dolerių. Paskui seka kariuome
nės ir karo laivyno personalas. Visi žino, kad 
šiame personale tik vienas asmuo gerai ap
mokamas — per metus jam mokama kiek 
daugiau — 22,000 dolerių. Visi kiti apmoka
mi, palyginti, gana pigiai, ypač žemesniųjų 
laipsnių karininkai. Daug kartų kongrese bu
vo reikalauta* apsvarstyti šį svarbų Liausimų. 
Bet neklausyta ir palikta taip, kaip buvo il
giausiu metū.

Tačiau daugiau kaip vienas bilijonas do
lerių algomis per metus išmokama civilinės 
tarnybos tarnautojams, kurių yra apie 732,- 
000. Ir, štai, iš šių tarnautojų 125,000 moka
ma per metus ne daugiau kaip 1,000 dolerių, 
arba 84 doleriai per mėnesį.

patingai domėjosi Vokietijos

tikrųjų plotmę.

Pirma sųlyga, kuri turi būti 
pastatyta šiuo reikalu, yra ši. 
incidentas, kuris neseniai įvy
ko Klaipėdoj, neliečia santy
kių tarp Lietuvos ir vokiečių 
Reichp, arba liečia tik tiek, 
kiek Lietuvos vyriausybė yra 
tarusis privalanti pasiusti for
malių protestų Reicho vyriau
sybei prieš vokiečių valdžios

kanclerio' iškeltu klausimu dėl 
tariamo Klaipėdos konvenci
jos sulaužymo.

Posėdį atidarė prancūzų de
legatas, Tarybos pirmininkas 
Paul Boncour. Pareiškęs p. 
Zauniui Tarybos padėkų už at
vykimų, neįžiūrint ligos, pir
mininkas davė žodį Vokietijos 
atstovui Bulowui.

Šisai pakartojo kanclerio 
Bruningo raštu padarytus 
priekaištus Lietuvos vyriausy
bei dėl tariamo Klaipėdos ko
nvencijos ir statuto sulaužy
mo ir pareiškė- pageidavimo, 
kad Taryba atitaisytų “pa
neigtų” teisę ir apsaugotų ko
nvencijos vykdymų.

Po to, p. Zaunius pasakė ši
tokių kalbų:

ištirs, ar privesti laktai yru 
toKie, kad sudaro konvencijos 
sulaužymų, ir tada patikrins, ypatingai rimta padėtis egzi- 
kiek lai bus galima, ar yra stuoja, ko iš tikrųjų nėra, Lie- 
pamato manyti, kad tie laa- tuvoj arba vienoj iš jos pro
tai yra tikri ir tikslūs, ji ga vincijų. Kokį sualužymų ji su
les dėl jų pasitarti su vyriau- darytų, ir kurio Paryžiaus ko- 
sybe, prieš kurių tariamasis nvencijos nuosteto? 
sulaužymas, yra įskeltas. Jii /Antra vertus, aš turiu pa
tai padarys, aiskus dalykas, reikšti Tarybai, kad šis Reicho 
su apdaira, diskrecija ir, jei kanclerio tvirtinimą,, visiškai 
yra reikalo, tvirta kurtuazija, be pagrindo ir kad Klaipėdos 
kuri tinka diplomatiniams pa-j teritorijoj, integralinėj Lietu- 
sikalbėjmiams. Ji imsis imcia-’vos valstybės daly, viešpatau- 
tyvos atkreipti darybos dėnie-;ja visiškai normali padėtis ir

organų dalyvavimų, priešių- į sj. į tai tiktai tada, kad ji tars pilniausia ramybė. Todėl Liū
gai galiojančiai tarptautiuei | skundų esant vėrių Tarybos 
teisei, neteisėtuose Klaipėdos : išnagrinėjimo.'
direktorijos pirmininko veiks
muose. Ji taip pat yra papra
šiusi atšaukti generalinį vo
kiečių konsulų Klaipėdoj. No
tos, kurias Lietuvos vyriausy
bė šiuo reikalu pasiuntė Kel

tuvos vyriausybė galėtų pri
sidėti tiktai prie debato, kurio

“Klaipėdos teritorijos kon- tikslas būtų ginčijami klausi-
vencijos sulaužymo dalyke da
lybos intervencijų gali iššau
kti tiktai vyriausybė, Tary
bos narys, o ginčas gali būti 
perduotas x tarptautiniam tri-

cho vyriausybei, jau yra pra- bunoluį tiktai jei yra nuonio 
neštos Tarybos nariams. Ta- nių skirtumas tarp Lietuvos 
ciau šis klausimo aspektas
šiuo momentu praleidžiamas,
kadangi jis nesudaro Tarybos bių, įeinančių į Tarybų. Tokiu 
svarstymo objekto. [būdu tas nuostatas taikomas

Antra, tenka konstamuoli, Į tiktai nuomonių skirtumo at-

mai, pranešti Tarybai pagal 
Paryžiaus konvencijos 17 str. 
1. skirsnį ir tuo reikalu Tary
bos nustatytas taisykles.

Dėl to Lietuvos vyriausybe 
neigia Reicho vyriausybei tei
sę išplėsti diskusijas į visuma

vyriausybės ir vienos kurios politikes, kurių Lietuvos vy- 
iš didžiųjų Santarvės valsty- riausybė tarias privalanti pra

ktikuoti Klaipėdos teritorijoj, 
politikos, kurių jai diktuoja
Lietuvos valstybės visumos

kad vokiečių vyriausybė, kar-! veju larp vienos iš didžiųjų j gyvybiniai interesai ir rūpes- 
po Tarybos narys, turi teisę, į Santarvės valstybių,—Tarybos Į tįs skrupulingai saugoti visas 
lygių bet kurio kito Tarybos Į nario, — ir Lietuvos vyriau-
nario teisei, atkreipti jos dė- sybės. Šitokiu būdu yri buvę
mesį į kiekvienų Paryžiaus 
1924 m. gegužės,8 d- konven
cijos dėl Klaipėdos teritorijos 
,sulaužymą.

1926 m. rugsėjo 20 d. Tau
tų Sąjungos Taryba nustatė

Reicho kanclerio šių metų į taisykles, kurių valstybes, Ta-

tarptautines prievoles, kurias 
ji yra prisiėmusi. Tiktai ta
riamas statuto 17 str. 2 skirs
nio nuostoto sulaužymas gali 
udaryti mūsų debatų objektų. 

(Bus daugiau)

išvengta eventualaus įsikiši
mo iš vienos ar kitos politi
nės partijos pusės, kuri yra 
mažiau ai* daugiau suintere
suota susilaukti viešai svars
tant Lietuvos vyriausybės va
ldžios vykdymų Klaipėdos te
ritorijoj ir tam tikslui pana li

GR’MSTA BAŽNYČIA

Krakės, Kėdainių aps. Po 
didžiojo karo Įmigta statyti 
didelė ir graži mūrinė bažny
čia pasitaikė pastatyti šaltin-

rybos nariai, norinčios atkrei-vasario 8 d. žygis, taip pat 
gausūs vėlesni vokiečių vyria
usybės Taryboj pranešimai ir

pti-jos dėmesį į bet kurio Pa- doti pretekstų, pasiremiant
mažiau ar daugiau blogai pa
grįsta denunciacija. ’ ’

Tos taisyklės taip pat preei-ĮAr vokiečių vyriausybė yra|goj vietoj. Bestovėdama, ji pa 
Nė 4,000 dolerių per metus negauna nė pirma, iš mano pusės keletą zuoja procedūrų, išeinančių iš prisitaikiusi prie šių taisyklių? mažele grimsta į žemę. Sako 

preliminarinių pastabų, kurių aukščiau minėtos konvencijos Į Čia, man rodos, kad mano

417,000 tarnautojų grupei per metus mo
kama nuo 1,000 ligi 2,000 dolerių kiekvienam.

jo expo>ė žodžiu, kurių esame 
tik kų išklausę, iššaukia, visų

rytžiaus konvencijos nuostato 
sulaužymų, turi prisilaikyti

Jei autonomija ir yra kam naudinga, tai j tie specialiai išsilavinę bet kokioje mokslo
tik tiems, kurie nori Klaipėdos kraštui ir 
pačiai. Lietuvai kenkti. Ji naudinga tiktai vo- 
kietiųinkų vadams ir jų vienu ar kitu būdu 
papirktiems pakalikams, kurie stengiasi tų 
kraštų apvokietinti ir varosi, kad' anksčiau 
ar vėliau jį prie Vokietijos prijungti. Žodžiu,

TELEFONISTĖ
Ji buvo sudžiūvus, pageltus, plonom, 

sučiauptum lūpom ir atrodė visumet pik
ta. Kai ji žvilgterėdavo į veidrodį, jame 
matydavo apie 40 metų moterį. Bet ji 
vos 30 buvo sulaukus.

Aštuoneri metai kai ji gyvena tam 
pačiam kambary, kurs dvokia denuturatu, 
primusu ir atrodė taip pat paniuręs, kaip 
ir jos pilkos akys. Jei jos kambarys ga
lėtų prakalbėti, jis pasakytų tokį pat: pik
tų žodį pasauliui, kaip ir ji, to kambario 
savininkė.

Keitėsi namų šeimininkai, keitėsi gy 
ventojai, bet ji gyveno vis tam pačiam 
kambary, lyg prisiekus jame numirti.

Anksti rytų atsikėlus, užsivilkus rau
donų flanelinę suknelę ji šildydavos savo 
išdžiuvusias kojas ir gerdavo iš mažo puo
duko kažką panašaus į kavą. Pagėrus ei
davo pas šeimininkę, skųsdavos, kad kam
bary: labai daug žiurkių, kad per langus

šakoje ir vyriausybei tarnauju.
Daugiau 5,000 dolerių per metus moka

ma tik 4,736 asmenims.
Ir ar kas tikėtų, ar ne, daugelis civilinės

tarnybos tarnautojų dažnai turi dirbti gana 
ilgas valandas be jokio specialaus atlygini-

Ilgai ji kažkuo trindavo sau veidą, pu- 
druodavos ir juodindavos antakius. Eida 
vo į tarnybą apsivilkus juodu, nulytu pal
teliu, nesižvalgydama į šalis.

Ji eidavo į ceutralinę, kurioj taip pat 
ją tyliai pravardžiodavo, bet ji į tai ne
kreipdavo jokio dėmesio. Ji sėsdavo į 
savo vietą ir, rankas pripratusias prie 
vienodo judesio, čia jungdavo, čia vėl iš
jungdavo degančius numerius, o lūpos 
tardavo sausai ir vienodai prįprastus žo
džius:

— aiškiai sakykit numeri. Kalbat? 
Padėkit trūbelę.

Jos akys nuvargdavo, o ausys ap- 
kursdavo nuo vienodo skambėjimo ir zir
zimo. Ir taip buvo kiekvieną dieną, kiek
vieną mėnesį, ir taip per ištisus devynius 
metus.

Ir gal būtų priėję daug šitaip metų, 
jei, tur būt, pats Dievas nebūtų to me
chanizmo sustabdęs. /

2. i
Kartą jai teko pakeisti savo draugę,pučia vėjas ir kažkas vaidinas. Tulžį iš- I 

liejos ant šeimininkų, sučiaupus lūpas, ji j kuri išvažiavo atostogų. Ji atėjo dežu
grįždavo į savo kambarį ir sėsdavo prie 
veidrodžio. Tualetu ji užsiimdavo ilgai.

ruoti naktį. Kaip visumet, atėjo su savo 
juodu palteliu, ligi pat kaklo užsisegusiu,

tifazlas bus teisingai nustatyti 17 str.

mo už tai. Daugelis pigiai apmokamų darbi
ninkų gauna kompensatų. Kas metai gauna 
po 30 dienų atostogų ir 30 di&ių laisvų su
sirgus.

pareiga yra formuluoti kuo

Riebias algas' gauna, tik kabineto nariai, 
kongreso atstovai ir teisėjai.

Žinovai nurodo, kad vyriausybė turi per J 
daug tarnautojų.

tik dar piktine, panaši į išalkusį naktinį jūs malonaus balso. Būk maloni, man la- 
plėšrų paukštį. Apie 1 vai. nakties, kada bai liūdna. Nepyk, atsiliepk!
lemputės, palyginti, ne taip dažnai užsi
dega, malonus, intimųs ir sielą jaudinan
tis vyro balsas be jokios įžangos paklau
sė: B, ..

— Ar tai tu, Eliut?
Ji iš karto lyg nusigando, paskum 

jos balsas iš pykčio suvirpėjo:
— Jūs kokio numerio prašėt?
— Ar tu nepažįsti manęs, Eliut?
— Čia nėra jokios Eliutės, prašau 

padėt trūbelę.
— EI...
— Dėkit trūbelę!
Lemputė užgeso.

— Negirdėtas nachališkumas!—pagal
vojo ji. — Ir gera, matyt, plerpa ta Eilu
tė, labai gera...

* . z ..Ir'prikandus lūpas, piktom akim, ji 
žiūrėjo į tą nachališką lemputę, kurią jau 
spėjo pastebėti, ir instinktyviškai tikėjo, 
kad ji vėl tuojau sužibs. Ir lemputė' su
žibo.

— Eliut! Kodėl jūs išjungei? Ar jūs
pykstat Juk aš jus vis tiek pažinau iŠ

ma, kad jau ligi šiol apie me
trų nugrimzdus:. Parapijiečiai 
tokiu reiškiniu susirūpinę ir 
ruošiasi imtis priemonių baž
nyčios grimzdimui pašalinti.

PLATINKITE “DRAUGA*

Vyro balsas sako: .
— O kodėl J ūsų toks pat balsas ? Toks 

malonus, nuoširdus balsas... Aš tokiusIr dvi dienas įkyrus ir malonus vyro 
balsas nesulaukė atsakymo. Trečią dieną j balsus labai mėgstu. Man rodos, kad taip 
ji sausai, bet vis dėlto nustebus, paklausė:

— Argi dar jums nenusibodo: Nuos
tabu...

— Na, kas čia nuostabaus?—nudžiu
go vyriškio balsas. — Ar jūs nekeista?
Mažytė, maloni keistuolė! Mes su tams
ta jau dvi savaitės kalbam, ir staiga jūs 
neatsakot ir dar pykstat.

— Bet aš juk jum sakiau, kad ne aš 
jums pažįstama...

— Na, nekrėskit šposų! Aš juk pa
žįstu jūsų balsą. Jūs ir norėdama negalit 
jo pakeisti...

Ji tyliai atsikosėjo ir jau nebepykda- 
ma p^akė:

— O vis dėlto ne aš jūsų pažįstama!
— Rimtai?
— Visai rimtai! Anoji... Jūsų... Išva 

žiavo.
— O kada grįš?
— Gal būt, ji visai nebegrįš.
— Jūs iš manęs juokiatės._ w’*
Pauža.

) >•

kalbančios moterys' išimtinai Dievo su
tvertos tiktai gėrėtis. Jūs brunetė, ar taip.'

Visą savo jėgą, visą savo sielą su
kaupus, ji ištarė tokiu balsu, kuris jaiu 
patiktų:

— O kam jums reikia?
— Na, bet rimtai, pasakykit.
— Gal būt, ir brunetė!..
— Matote! Jūs manėte, kad iš balso

negalbna moters pažinti. Aš visumet į-
spėju. O kaip jūsų vardas?

— Ar jum ne vis tiek?
— Būkit maloni, man ne vis tiek...
— Rimtai kalbant, aš manau, kad jum

vardas jokio skirtumo nesudaro. Juk jūs
norėjot sif Eliute kalbėti. O aš atsitikti- 

• • •« • •nai, netikėtai...
— Netikėtumas tik ir įdomu.
— 0 vis dėlto skanibinot Eliutei...

— Bet aš ir Eliutės niekuinet nesu 
matęs...

(Daugiau bus)

4»
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izimiero, kuris, pažinęs patai- žiui Adrijonui VI garbingai 
kūnų gundymus, juos atmetė; valdant Apaštalų Sostų. Tai- 
ir, mirtį jaunystėje numatyda- i gi, nuo Šv. Kazimiero mirimo 
mas, kalbėjo:
vūšpatauti žemėje. Ko ilgiau
siai tegyvena mano tėvelis. Aš

SKAITMUO 7

Įdomus yra po Europos kul- 
Aš nenoriu valandos iki kanonizavimo bu- tūros lobynus besidairant ska-

3 skaičiai 7, 14, 21, kurie su
daro iš 7x7x7.

vo prabėgę vos tik 37 metai, itmuo, su kuriuo yra sušiėję 
Popiežius Klemensas VII sa- okirltiško pobūdžio dalykai, 

mirsiu pirm jo. Aš noriu sau vo “Breve” (1602 m.) leido Tas skaitmuo yra 7. Jo vardų 
danguje karalystę pelnyti. Šio.kas metai švęsti Šv. Kazimie- randame minimų istorijoje ir 
pasaulio karalystė man nė kiek ro šventę kovo 4 dienų. padavimuose, randamu dan-
nerūpi.” Šiandien, kai nedorybė ir gaus ir žemės dalykuose, iy-

šv. Kazimieras, neturėda- bedievybė Pla*iai . l8«aknija giai mirusiųjų, lygiai gyvųjų

ŠVENTAS KAZIMIERAS

sk 1 y pai pasakiškai brangti -. 
Miesto viduryje už mėmės vie-

-------------------Inu kvadratinį metrų mokau a
— Jungs. Amerikos Valsty- po 50,(XX) litų, bet ir tai sno

bėse, Naujorko mieste žemės k u gauti.

Knygos
.s dar 20 metų, susirgo džio- nnlsiJ gyVeniman’ « bedieviško- tarpe 

va. Neprotingi gydytojai ban- spauda atitrau 'a jaunimų Pasaulio atsiradimas pagal 
dė 'Šventajam karalaičiui pa- nU° lr ? W8taus gyveni- gyentųjį Kaštų yra susijęs su ;
tarti nuodėmingai gydytis, bet n*°’ v^iems mums reikia, ide- skaitmeniu 7. Būtent, jis buvo
jis atmetė visus nuodėmingus * U Y*1 k v- ^^au]uer<7 •* įkurtas per 7 dienas. Iš to yra
jų patarimus, sakydamas: “Aš ‘s'iefdl. Pr°tQ katalikiškųja pa- kilusios savaitės 7 dienos. Is-

saulėŽiūra ir auklėti savo va- torije randame nurodymi} j tai 
hų krikščioniškoje dvasioje, kad buVQ įkurdinta 7.
kad galėtumėm atsispirti prieš se kajvose, be to> turėjufd 
tamsybių žabangas ir nugalėti pirmuosius karalius. Muzikoje 
piktų, gyvenant dorių, skaisčiu iandame 7 ženklus (do, re, mi,

mas

beveliju pirma mirti, nekaip 
nusikalsti mano Viešpačiui!” 

I 1484 metų pradžioje Šv. Ka
zimieras, nujausdamas artimą 

■ mirtį, atliko šv. išpažintį, pri

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina ................................................................................................................................................................. 10<*.

'NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis 
kaina ............................................................................ 75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiki
mų drama, kaina........................................... ............ 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina.................................................50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Bflčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius. 
246 puslapių kaina ................................................  $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina................................................  90c.
rimp ’cT 7“™“ “7 “7°“° ±r ' PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.rime saukus prie Šv. Kazį, bias karves kurio saunas tu-azi oias Karves, Kūno sapnas tu L£ETUV0S ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-

ėinė Švč. Sakramentų ir Pas-/F krik.M joniškuoju gyvenimu. fa, soj, ]a, sį^ vaivorykštėje
Atsimindami kilnių šv. Ka- .7 spalvas: raudonų, oranži- 

zimiero labdarybę vargšams, nę, geltonų, žalių, mėlynų, in- 
ypač mūsų laikais, kai depresi- digo, fioletinę. • Didieji Grigo 

rštančiųjų maldas, ramiai mi-pa mus kankina ir vargai spau ratai susideda iš 7 žvaigždžių, 
i rė, nesulaukęs nė 25 metų am- d^a var^en*u8» turime kiek o mažieji — taip pat iš 7. Se- 

galėdami sekti jo labdarišku- najame Testamente randame 
mo pavyzdžiu ir šelpti vargs- pasakojimų apie prisisapnavu- 
tančius ir skurdžius; be to, tu- sias faraonui 7 liesas ir 7 rie-

kutinį Patepimų ir kovo 4 die
nų, laikydamas kryžių savo ra 
nkose, kunigams bekalbant mi

• žiaus. Jis, liūdint visai lietu- 
, vių tautai, buvo iškilmingai 
'palaidotas Vilniuje, Šv. Sta- 
^nislovo kaitedroje, dailiai pa
puoštame karališkame karste

Kazimieras Jogailaitis, d i- ras, iš mažumės abejingai žiū- P° &vc- Mergelės Marijos kop- 
dvsis Lietuvos kunigaikštis, o j rėdamas į visokius žemiškus ar^ didžiųjų bažnyčios
kartu ir Lenkijos karalius, ne-1 daiktus, greičiausiai apie tau- (dunI ries kuriomis, gyvas bū- 
sėdėjo vien tik Krokuvoje, leu-jtybę neužsimindavo, nors a. 'damas, ne kartų kryžmai gulė
ki} sostinėje, kaip jo tėvas, La- nais laikais, kaip ir šiandien,' 'i° *r meldėsi. Iš čia vėliau 
slavas, tapęs valdovu, darė. I lietuvių ginčai su lenkais ne- ^vęntojo palaikai buvo perke-
Jis dažnai gyvendavo Vilniu
je ar Gardine ir lankydavo di
desnius Lietuvos miestus.

<•

buvo naujiena. Į^i i Gostaldų koplyčių, kur iš-
Krokuvos kanauninko D1«J *"***>• ko1 buv° tai>rta tam

gošo visos pastangos buvo nu-
Kazimieras Jogailaitis rūpi- j kreiptos į Šv. Kazimiero pra

neši savo tautos reikalais, n^s tinimų prie dievotumo ir skai-

miero, kad šiais rielaimių ir rėjo reikšti septynis derlingus 
vargų ir skurdo laikais už- įr 7 bado metus. Naujame Te-
larbj už mus ir išprašytų Da- stamente randame: 7 sakra-
ngiskojo Tėvo malonės paša- . - , , , . , .r ,. -v _ . , mentus, 7 labdaringus darbusImti iš musų tarpo skurdų ir
visas nelaimes. sielai’ 7 labdarybės darbus

ir j -a • - kūnui, 7 didžiąsias nuodėmes.Kadangi Šv. Kazimieras bu-
vo didis švč. Marijos garbiu- 7 ŠT' Marii°s kents3imus <ska- 
tojas, o švč. Marija, Dievo ,lsmus). 7 — džiaugsmus, 7

tikra karaliaus lėšomis staty- Motina, apsirinko šventovę Dovido psalmes. Skaitmenį 7-

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina...................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C 

kaina .......................................................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kuu. D-ras K. Ma 

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

ta brangios medžiagos koply
čia, pavadinta Šv. Kazimiero 
vardu.

Rugpiūčio 16 dienų, 1604 me
jautėsi esųs lietuvis ir tautiš-i staus gyvenimo dorybių, taip 
koji dvasia jame dar nebuvo' pat ir prie pirmųjų mokslo 
užgesusi, nežiūrint to, kad tu-1 pagrindų pažinimo. Šv. Kaži-, ^s> Vilniaus vyskupas Vaina 
rėjo artimų santykių su sve- mieras darė didelę pažangų Paskyrė tam tikrų komisijų Šv.

visose srityse. Jis persiėmė Kazimiero karstui atidengti, 
didele Dievo baime ir savo1 ^a* virsurinė karsto lenta bu- 
kūno silpnumų stiprino visiš- vo atkelta, visi nustebo, nes 
ku atsidavimu Švč. Motinai ^v‘ Kazimiero palaikai (lavo- 
Marijai, kurios garbei net ke- nas) buvo visai sveiki, nors 
lėtų giesmių lotynų kalba pa-■nuo palaidojimo buvo jau pra- 
rašė ir nuolat Marijų garbi- i bėgę ^2 metai. Malonus kva- 
n0_ pas, einąs iš Šv. Kazimiero

Šv. Kazimieras jaunuose sa- 'avono' pripildė visų bažnyčių, 
vo metuose brangino apsima- i ^evas teikėsi parodyti 
rinimus, pasninkaudamas, kie- savo galybę, kad per tiek lai
tai gulėdamas, saugojosi ne- bo ^avonas buvo išlaikytas vi- 
gerų draugi} ir su džiaugsmu 8a* 8veikas, nežiūrint to, kad 
būdavo rimtų ir dievotų vyrų buVo drėgnoj vietoj ir karsto 
draugėje. Šv. Kazimieras iš ^en^08 huvo sutrūnijusios, kad 
pat kūdikystės pamilo skais- ne^ subirėjo darbininkų ran- 
tybę, širdies tyrumų ir valios koše. Visi to laiko Vilniaus

timtaučiais, ypač lenkais, kaip 
jų valdovas. 1454 mietais jis 
susituokė su Elžbieta, Austri
jos kunigaikščio ir Romos cie
soriaus Albrechto dukterim, ir 
jų moterystę Dievas pnlaimi
no šešiais sūnumi:-,, iš kurių 
vienas, būtent, Kazimieras, ta
po Katalikų Bažnyčios paski
rtas į šventųjų Altoriaus tar
pų už jo dorų gyvenimų ir kil
nu labdariškumų.

Šv. Kazimieras gimė 1458 
m. spalių mėn. 3 dienų. Elžbie-

Aušros Vartuose, Vilniuje, is randame liaudies prietaruo- 
Lietuvos Širdyje, kurių nevi- se. Kad neįvyktų kas nors ne- 
donai lenkai apgaulingai išplė- pageidaujama, — kartojama 2334 So. Oakley Avenue 
šė iš Lietuvos, melskime Šv.
Kazimierų, Lietuvos užtaryto
jų, kad Vilnius su Aušros Va
rtais būtų skubiausiai grąžin
tas nuskriaustai mūsų Tėvy
nei, mūsų mylimai Lietuvai.

Šv. Kazimierai ir Aušros 
Vartų Švč. Marija, Dievo Mo
tina, melskis už mus, išvaduok 
pavergtąjį Vilniaus kraštų ir 
grąžink Vilnių Lietuvai, išsi
ilgusiai savo Sostinės ir nete
kusiai savo Širdies!

“Draugas”
Chicago, Illinois.

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija
Birželio 16 d. 1932

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ta, kilni ir dievota jo motina, 
jį labai mylėjo; savo kfldikys- 

jis praleido ant jos rankų.
Kazimierui augant, pir- 

eji jo žingsniai buvo stro 
piai dabojami, o Elžbieta, lyg 
angelas, laikė jį apgaubusi sa
vo motiniškais sparnais taip, 
kad, dar mažutėlis būdamas, 
jis išmoko iš savo motinos po
terių ir priprato prie maldos; 
išmoko nesididžiuoti savo au
kšta kilme, padoriai elgtis ir

SUPIAUSTfi VARGONŲ 
DUMPLES KATEDROJ

Kažinkokia rųoteris norėjo
. . . . . . .. pavogti iš Telšių katedros au-

stiprybę. Kuomet apnikdavo miesto gyventojai turėjo pro- kų dėžutės kasą, bet buyo gu 
įvairios pagundos, Šv. Kaži- ^°8 stebuklų matyti, nes ^įupta< Tada jį į§ ker§to su.
mieras tuojau puldavo ant ke- šventojo karstas buvo iškilmi- piaustė vargonŲ dumples, 
lių prieš Švč. Al arijos paveiks- ngflJ ^ris dienas atidarytas ha-
lų ir melsdavo Jos užtarimo zny«10Je« 
bei pagalbos nugalėti tas pa- Rugpjūčio 14 dienų, 1636 
gundąs. , metais, Šv. Kazimiero palai-!

Šv. Kazimieras, gyvendamas kai buvo sudėti į srdabritiį ka- 
karališkuose rūmuose, rado rstų, kuris buvo įmūrytas ŠvJ 
laiko kasdieniniam bažnyčios Kazimiero koplyčios altoriuje.'

JABDARiy CENTRO 
VALDYBA

saugotis viso to, kas buvo pj.i lankymui. Radęs bažnyčios du-: Šv. Kazimieras tuojau po sa'
užrakintas, Šv. Kazimie-J vo mirties pagarsėjo stebūk- 

ras nesidrovėjo klauptis priedais. Prie karsto šimtai ligo- 
ras buvo atiduotas Krokuvos i bažnyčios durų ir pasimelsti.1 nių atgaudavo savo sveikatų, 
kanauninko Jono Dlugošo glo
bai. Kan. Dlugošas buvo gar
sus istorikas, įvairių kalbų ži
novas, gilus mokslininkas ir 
labai dievotas vyras. Taigi, jis 
tapo antruoju po motinos pa
doraus jauno karalaičio moky
toju.

Nors kan. Dlugošas buvo le
nkas ir jiems darbavosi, betgi 
šovinistiškųjų tendencijų pas 
jį nesimatė, nes jų neturėjo.
Šv. Kazimiero, kaipo lietuvio 
tautiškumas, rodosi, jam nerii-

k ta ir nedora.
Po kurio laiko Šv. Kazimie

ra s

Ne kartų jį Vilniuje miesto sa- akli praregėdavo, raiši imdavo 
rgai prie bažnyčios durų matė, vaikščioti. Tų stebuklų apra- 
naktį kryžium begulintį. Ne'šymui reikėtų skirti daug bra- j 
kartų žiemos metu naktį ba- ngaus laiko. Pakanka čia pa-! 
sas eidavo ir ilgai melsdatosi žymėti, kad Šv. Kazimieras 
prie iMįžnveios durų. yra Lietuvos užtarytojas, ap-

Šv. Kazimieras pasižymėjo gynėjas ir jaunuomenės glo- 
ir vargšų šelpimu. Susitikęs bėjas.< Lietuviams kariaujant 
su jais, nesigailėd'avo ramina- 8U maskoliais didžiojo Lietu- 
nčių žodžių, užjausdamas ir vos kunigaikščio Zigmonto II 
paguosdamas kaip tikras tė- laikais, Šv. Kazimieras pasi- 
vas. Dėl to ne veltui gavo pa- °<Iė ir padėjo lietuviams nu- 
vargelių ir vargšų tėvo vardų, galėti priešus.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
Kun. J. MačiulionL,

2334 S. Oakley Avė
Z. Gedvilas

12311 So. Emerald Avė
M. Slikas ’

10555 a State St.

LAIVAS FRANCE”

REMKITE TUOS PROFF.- 
SIJONALUS TP. BIZNIE 

Tuščia žemiškoji Viešpatavi- 6v. Kazimieras tapo kano- RIIIS. KURTE GARSTNASi

. Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis .ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės / į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamą 
patarnavimų.

“DRAUGO” lAIVAKORCiy AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEFONAS ROOSEVELT 7790

pėjo, nes ir pats Šv. Kazimie-mo gairbė nepaviliojo šv. Ka- nizuotas 1522 metais, Pople- “DRAUGE.”



t
draugas Penktadienis, kovo ? rf., 1932

NAUJAS PERVERSMAS “AUKŠ- 
TYBESE”

LIETUVIAI AMERIKOJE

IANMEE, ILL
X Šv. Stanislovo bažnyčiosStancikas vėl nugalėjo Varakulį; Gubysta pra- .

« « - v* *• 1 t v i c i* v senasis klebonas kun. Mečiko-lenke Rasinskienę; Janusauskas - Stulginskį; vskis jau n|.nesį 
Mandravickas, Valančius eina pirmyn ligoninėje, susirgęs cukrine li-

LENKTYNES EINA DIDELIU ĮTEMPIMU
ga.

nariai gavo iš misijonieriaus 
pranešimų, kad pirmasis misi-1 
jonieriaus pamokslas skiria
mas jų brolijos konstitucijos 
paaiškinimui. Antrasis pamo
kslas bus taikomas Šv. Jurgio 
draugijai, o trečiasis pamoks
las pirmadienio rytų bus šiuo 
klausiniu: kame glūdi ižmog-

nėjo kap. P. Jurgelos didelius 
nuopelnus lietuvių tautai ii 
prašė jį pasakyt prakalbų. P. 
Jurgėla nušvietė ilgų lietuvių 
tautos kovų dėl laisvės ii- pra
šė tėvelių ir visų veikėjų pa
sigailėti savo jaunimo ir grų-
žinti jį tautai su lietuvybės vos reikalais: į Cbicagų, Ne’A

300.00 kada buvo prašoma J. džia kvietė visas tautas ii- kas 
A. Valstybių pripažinti Lietu
vos Nepriklausomybę ir čia 
daug pasidarbuota, renkant 
piliečių parašus, mažam mies
tely parašų gauta 30,535. Sių
sta delegatai į seimus Lietu-

i X Dvasinius Šv. Stanislovo 
450,230 parapijos reikalus dabar ap- aus nemarumas?Vakar buvo vienaip, šiandie St., Chicago, 111. .. 

jau kitaip; vakar buvo vieno- Į F. Gubysta 4335 S. Mozart rūpina kun. S. Kovalevskis,
kios naujienos, šiandie kito- ■ St., Cbieago, III........  448,620 katalikų parapijos įsteigėjas
kios. Kaip žmonijaus gyveni-1 O. Rašinskienė, 1639 S. 50 miestelyje Argo, 111.
inas nestovi ant vietos, taip ' Avė., Cicero, 111........  444,650 x Ateinanti sekmadienį ko-
ir jubilėjinio “Draugo” s'pau-Į A. J. Janušauskas, 1301 S. vo 6 d. mūsų lietuvių koloni- 
dos talkos darbuotojai-kontes- 50th Ct., Cicero, 111. 413,550 ja laukia atkeliaujant iš Clii- 
tininkai. Ir, štai, kas vakar' A. Stulginskas, 1628 S. 5U cagos kunigų Marijonų misi-

Ave., Cicero, 111........  406,970' jonieriaus, kuris pas mus lan-
P. Petrauskas, 14 JohnsonĮkė šį advento metu, prieš pat

K. K.

dvasia. Tuo sujaudino net iki 
ašarų. Už tokį amerikiečio 
kap. P. Jurgėlos pasiaukoji
mų visa lietuvių tauta turėtų 
būti jam dėkinga.

Yorkų, Washingtonų, D. C. 
Paskelbus obalsį, kad reikia 
kelti Lietuvos prekybų ir pra
monė įvairių bendrovių šėrų 

i išpirkta daugiau kaip už

atsitiko.
Vedęs kontestininkams ke

lių Varakulis nors žymiai pa
sivarė pirmyn, tačiau, matyt, 
nenumatė, kokį šposų jam 
Stancikas planavo iškirsti. Ir 
įvyko visai netikėtų dalykų: 
Stancikas Varakulį pralenkė 
ir kone dešimčia tūkstančių

st., Bingliamton, N. Y. ! Kalėdas. Dabar Šv. Stanislovo
......................... 237,610 [bažnyčioje tuojau po Mišparų

Ag. Gilienė 3131 Emeraidfbus jo pirmasis pamokslas, 
Avė., Cliicago, 111. .. 237,19017 ;3o vai. vakare, antras pa-

M. V arkalienė, 6315 South j mokslas ir pirmadienio rytų 
eolu avė., Cliicago, III. 234,470; tuojau po ankstyvųjų Šv. Mi-

S. Staniulis, 6651 S. Talman
žingsnių pirmiau atsistojo. Avė., Cbieago, Ilk .. 221,156
Toks netikėtas Stanciko žy-1 A. Valančius, 4226 S. 56
gis, be abejo, labiau surūpins | Avė., Cicero. 111........ 172,300
Varakulį, Kašinskienę, Gubv-I V. it. Mandravickas, 815-45
stų ir kitus. Tiesa, jei ne toks St., Kenoshha, Wis. .. 157,150
Stanciko žygis šiandie Gubv- Misiūnas, Itoseland, 111. 245
sta būtų jį pralenkęs. W. 108tli St...............  144,530

v , ... , • , - • • J. Aukškalnis, 1354 Harri-Vakar Stulginskas žymiai ’
o kll ,.-v. son St., Gary, Ind. .. 139,000padidinęs savo balsų skaičių, ’ ’

• • u., p m Lekus, 1350 Wabansia avė.,jautėsi sale nuo Janusaus-1 ’ ’
be u t. »• + • i . „ i- Cliicago, III................ 134,560ko, bet sis taip pat nesnaudė. & ’

Grybas, 2244 W. Adams

šių svečio pamokslas.
X Maldos Apašt. draugijos

A. Langmanas, 4521 S. Wa- 
sliteuaw Avė. Chicago,
111................  17,700

M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 
llerrin, III...................... 9,400

A. Nemčiauskaitė .. 8,506
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

ford, III. .................... 5,800 vų
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000 pijanu.
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

E. St. Louis, III.......... 1,000
A. Paukštis 2225 S. Oakley

Ir šiandie matome kitokį jų 
stovį. Janušauskas ne tik Stu- 
lginskų pralenkė, bet ir toli 
užpakaly paliko. Dabar Janu
šauskas žiūri, ar toli nuo jo

St., Cbieago, III........  132,770
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Cbieago, III. ... 119,950

O Kazlauskienė, 4356 S.
Rašinskienė. Su tuo pasikeitė K^ell st, Chicago 110,200 
dalykas ir su Petrausku. Va- J- ^rrblis, 1513 - 35 Avė. 
kar jis žiūrėjo, kaip toli sto
vi nuo jo Janušauskas, o šian
die įžiūrės jau, kokiame atstu
me randas Stulginskas.

Viskonsinietis Mandravic
kas norėjo Cicero Valančiui 
šposų padaryti, t. y. pralenkti 
ir vytis Staniulį, bet Valan
čius lig nujausdamas prie sa- J 
vo skaičiaus pridėjo virš 10,-!
000 balsų ir tuo būdu Maild- i 
ravickas tuo sykiu nepajėgėjo 
pralenkti. Pamatysim, kas dė
sis toliau.

Kontestininkų lenktynės,

Melrose Park, III......... 85,850
P. I’abijonaitis, 2320, W. 23 

PI., Cbieago, III..........  68,506
A. Giidenas, 6807 C. Camp

bell av., Cbieago, 111. .. 63,00
Bugcntavičius, 1616 N. Lin

coln St. Cbieago, Ilk 61,900
Sutkus 1007 Eight st.,Wau- 

kegan, III..................... 54,100
A. Condratas, 1706 S. Ma- 

yomensing avė. Pliila. Pa. 
...........................  48,200

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
plewood avė., Cbieago, III.

............. 32,000
. . . ...... Gaižauskas, 148 E. 107th st.,kaip matome, eina dideliu i- .. , ,,, ,. . . Itoseland, III................ 31,910tempimu. Kasdien, tai vieni, T1 .;. ,orrt ... .. J Bacevičius, 1850 \V abansia

-^rLP“3^’. L^iAve. Chicago, III........  26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

Scranton, Pa................ 25,856
Ip. TaruŠka, 2334 S. Oakley 

Avė., Chicago, III. .. 20,356

vienas nemano kitiems užsi
leisti. Dėl to, tik džiaugtis rei
kia, kad mūsų pasišventę dar
buotojai — spaudos platinto
jai kadieri randa naujų rėmė
jų, ir tuo būdu vienatinis Am
erikos lietuvių katalikų dien
raštis “Draugas” plinta įei
damas į naujas grjčias ir neš
damas žmonėms sveiko dva
sinio peno.

Valio, mūsų spaudos dar
buotojams ir rėmėjams!

Kontestininkų stovis šian
die yra toks:

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St., Cbieago, iii......... 460,010

P. Varakulis, 724 West 18

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

PRt
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

1PROBAK ftt ADfl

šelis davė trumpų apyskaitų 
apie tai, kuo Kenošos lietu-

------------- * viai prisidėjo prie Lietuvos
Vasario 16 d. įvyko Lietu- laisvės iškovojimo, 

vos Nepriklausomybės paini- , Kenošos lietuviai katalikai 
nėjimo iškilmės. Nors oras bu- ir rimtesnieji tautininkai Lie- 
vo blogas, daug lijo, bet žino- tuvos laisvės propagandų pra 
nių atsilankė ne visai mažai, dėjo 19L5 metais ir visokiais

KENOSHA, WIS.
Po to, vakaro vedėjas Trak- $S00#- Ne«ana to> kuomet An,-

erika pradėjo karų prieš vo
kiečius, miestuose buvo ren- j 
giamos demonstracijos. Tain ' 
buvo ir mūsų miestelyje. Vai-j
________________________ i
BUDAS PABAIGTI KUDI- į 

KIO NEGALAVIMUS.
“Kaipir visos jaunos motinos aš

smarkiau pasirodys skyrė di
deles dovanas. Tad ir mes 
stengiamės nepasiduoti ir kel
ti mūsų tautos vardų. Tad pa
sirengėme taip, kati pirmų 

(Tųsa 5 pusi.)

10 PIECE COSiViETIC 
SĖT $1.97

ThlR ta a Pumous Vlvanl sėt and ln- 
aludes faee powder, JI.00; Roug., 75c, 
Tlssue Cream $1.00, Uepllatorr Jt.ool 
račiai Astrlngent JI.75, Bath Salt 1.00^ 
Tollet AVat.r JI.26. Pnrfnmn J2.75, Brll- 
llantlna 76c. Skln Whlten.r 75c. Totai 
Valus JIJ.OO. Spectal prloe. J1.S7 for all 
ten plecaa te Introduo. tbla line.

VlrdU .......................
Adresas .................................
Siunčiame per pešta COD 

Rinitai tratinami. Jei 
nepatenkintu.

Bea Van 580-5fh Avenue, New York

Šį kartų buvo daug jaunimo, būdais- tų darbų tęsė iki 1922 UVfSUTi'
Mat, kur varg. J. Kailiūkaitis metų. Per tų laikų į Lietuvų I y. -Keletą kanų, kuomet jis ne- • 

galavo arba jo vlrturėlial sukietėdavo 
aš duodavau ricinos, bei jis jos nt- 
užlarkydavo. Musų daktaras pasakė 
apie x rccherio Ca storių, nes ji ne
kenksminga ir vaikai mėgsta jų. Po 
to -iiato rūpesčiai pasibaigė Cas- 
loria nuo'.atai džiugina motinas, nes 
ji pagydo vaikų s.ogo.s, dieglius, už
kietėjimą ir tt. Dėlto ji taip popu- 
leriška ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
imituojama, bet t kra Castoria — 
grynai augmeninė — visada j :a su 
parašu Flecherio.

ir choro pirm. A. Lauraitis aukų pasiuntė $6389.71; L. L. 
eina, ten ir jaunimas seka. Už- P. bonų parduota už $20,916.- 
tat garbė, jiems! *00. Kada Lietuva paskelbė,

Vakaro vedėjas J. Trakšelis t 
paminėjo vakaro tikslų. Para
pijos choras galingai užtraukė 
Lietuvos Himnų. Po to, dar 
jaunutė Genovaitė Lauraįtytė 
gražiai deklamavo “Bukini 
mes lietuviais”. Visus nuste
bino, mat, tėvelis garsus dek
lamatorius — poetas. Taip pat 
deklamavo “Leiskit į Lietu- 

p-lei Beilytei pritariant

kad išleis savo valiutų keno- 
šiečiai rinko auksų ir sidab
rų tam fondui. Mūsų lietuviai 
ilirbo kiek galėdami; į tų fon
dų sudėjo vertybių už $1.1,

ave.„ Chicago, Iill. 1000

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto Iki 4 po plotų

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

4145 Archer Avė. Tel. Dafayette 7387

Namų Tel. Uyde Park 3396

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH JA. SAULE STREET 
Room 1984 Tol. Randolph 8883 
Valandos nuo 9 ryto Iki & vai. vak. 
8841 8o. Halsted 8t ToL Vlctory 8883

▼alaadoo — 7 liti • vakare
Utarn., Ketv. ir subatoa vakaro

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St, Room 909
Telephone ERANKLIN 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VTCTORY 2213

Po to, vakaro vedėjas paini-

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums'
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą, 
ve., tarnautojas Ch. Gorclon, 
54 m. amž.

“DRAUGAS" PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKBNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nlo Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar- 
šalusj kraują, nikstelėjlmą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra paglję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnlo Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, ktek ji pati sveria, sulig 
naudos- gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
ži nam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERI 
O1NTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENILCC.

HARTFORD. CONN.

Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko
Sekančiomis Dienomis:

Kovo—Mareli 5 d. UNITED STATES 
” ” 19 d. FREDERIK XIII
” ” 22 d. ILE DE FRANCE

Baland.—April 8 d. ILE DE FRANCE 
” ” 23 d. FREDERIK VIII
” ” 30 d. ILE DE FRANCE

Gegužio—Mav 14 d. PARIS 
” ’ 28 d. FREDERIK VIII

Birželio—June 3 d. ILE DE FRANCE 
” ” 16 d. FRANCE
” ” 18 d. UNTED STATES

Liepos—July 2 d. FREDERIK VIII 
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke

lionei reikalingų informacijų kreiptis;

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
Telefonas ROOSEVELT 7790

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murins valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgatte 
Knyga "Eye Care” arba “Eya 
Beauty” ant pareikalavimo.

Mūrine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Ctūo<a

For COLD9, COTGHS
Sore tliroat, museular rheu- 
matic acheg& paine,apply M1 
terole, the "eounter-irritniit

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
31.00.

žemo
F O A SKirsi iPRiTHTiONS

Wl N

EACH DAY’S

BEAUTY 
įCONTEST!

Eye*—eye»—eyes! Loolcing st you. Ap- 
praising you. And you wint to win 
these Beauty Contesa each day bringj! 
Then ūse Camay, the Soap of Beautiful 
Women, before you ūse potvdera and 
creams. Camay—gentie, luxurious, 
creamy-white—will give you the sweet, 
clean loveliness the whole world fiods 
so attractive. And you’U wia each Little 
Daily Beauty Contest!

.r

A
CAMAY

So«o o( Btiutiful Womto

BLLLY’S ŲNCLE



Penktadienis, kovo 4 d., 1932

LIETUVIAI AMERIKOJE IMIGRACIJA 1932 m.

Sulig Vyriausio Imigracijos arba jis pats atšaukia aplika-
dina žmogų, kad toks myli
mas ir garbingas svečias pa- 

(Tęsinys 4 pusi.) reiškia savo gerumų ir palan-
kartų laimėjome pirmų dova- kūmų lietuviams.
nų $100, antrų kartų — antrų ! Gražioje tvarkoje iš bažny- 
dovanų. Geras pasisekimas, čios demonstruojant, atvyko 
Tuo labai didžiavomės. prie naujo klebonijos namo,

Vargšai kur J. E. arkivyskupas su 
------------------ - svečiais kunigais ir su kelio-

KENOSHA, WIS.

TORONTO, KANADA
Vasario 14 d. Toronto lietu

vių katalikų parapija susilau
kė žymaus ir brangaus svečio 
— savo arkivyskupo, kurįs la
bai daug lietuviams katali
kams gero padaręs it juos my- 

nors} jau senelis būdamas 
metų amžiaus), ne labai 

lankosi j dideles airių parapi
jas, visuomet siunčia pavaldė- 
tojų. Bet vis dėl to išklausė

*

mis poroms klebonijos krikš
tatėvių sueina j vidų ir atlie
ka klebonijos šventinimo apei
gas.

Žmonių tų dienų atsilankė į 
balžnytėlę nemažai, kad ir ne 
visi buvo palankūs Motinai 
Bažnyčiai, bet skaičium užpil
dė. “Švyturio” choras, ku
riam vadovauja p-lė O. Piku-

Komisijonieriaus raporto se
kantieji svarbūs imigracijos 
punktai išduodami.
Registracijos aktas is kovo 2 

d., 1929 m.V
Per iiskališkus metus, bai

giant birželio 30 d., 1931 m. 
užsiregistravimo certifikatai i- 
šduoti net 16,242 aplikantams, 
ir atsakyti 2,493 prašytojams. 
Iš sėkmingų apiikantų, 13,743 
buvo vyrai, ir 2,499 moterys. 
Tarpe tų apiikantų buvo atei
viai iš visų 39 tautinių grupių, 
kurias inima Imigracijos Biu
ras savo surašė “Rasės ir 
Žmonės” (išskiriant tik pen
kias tautas: Chinese, East In- 
dian, Japanese, Korean ir Pa

rijų, jgm jo įmokėti pinigai 
sugrųžinaflni.
Sugrąžinimas ateivių, į, savo 

šalis

tytė, vėl buvo gana gražiai pa-' citic Islander). Daugiausia bu
siruošęs arkivyskupų priimi i 
ir pagerbti giesmėmis ir savo

klebono kun. P. Garmaus pra- i tvarka.
šymų aplankyti ir pašventinti 1 Garbė katalikams lietuvia- 
naujų klebonijų. J. E. arkivv- i nts, kad tokio brangaus gar- 
skupas atsilankė ir suteikė pa- į bingo svečio susilaukė. Toliau 
laiminimų Šv. Sakramentu. Be j lieka katalikams tik bendio- 
to, su gražiomis mintimis pra-1 mis jėgomis dirbti vienybėje 
kalba į lietuvius ir vėl suju- i kilnius darbus. Vargšas vaikas

GRABO R I A 1:

J, F. RADZIUS i
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE I

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., TeL 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS G R A BORTU S
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero (917

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138 
Chieago, III.

s, m. skudas
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7582

Vasario 16 d., 1931 m. Imi
gracijos Komisijonierius pra
nešė, kad Jung. Valst. vyriau
sybė. sugrųžins Į savo šalis a- 
teivius, kurie išgyveno šioje 
šalyje mažiau kis metus ir 
kurie- dėl nekuriu priežasčių 
“reikalauja viešos pagalbos.>* 
Prieš liepos 1 d., 341 ateivis 
sugrųžinta po šiuo įsakymu — 
nuo tos dienos darbas sparčiai 
eina, nes pirmais keturiais1 
mėnesiais imigracijos meto, 
nuo liepos iki spalių, 1,149 a- 
teiviai sugrųžinti.

Suvirs 50 nuoš. sugrųžinta 
Anglijon, 77 buvo vokiečiai, į 
36 skandinavai, tie visi suda

O liaus Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Arteslun Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 ir 7-0 F. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050

vo žydų ir meksikiečių. Vokie
čiai, anglai ir italai irgi virši
jo 1,000 prašytojų.

Iš viso, nuo priėmimo akto, 
tų užsiregistravimo certifika- 
tų išduota net 24,340. Įdomu 
patėmyti, kad iš tų žmonių 
net 5,130 arba penkta dalis 
prašytojų atvyko į Jungt. Va
lstijas prieš 1907 111. Kas link 
šio punkto net ir Natūraliza
cijos Komisijonierius savo ra
porte rekomenduoja, kad at
važiavimo certifikatai nebūtų 
reikalauti nuo tų žmonių, ku
rie atvyko prieš priėmimų na
tūralizacijos akto iš birželio 
29 d., 1906 m. Kuomet naujas 
aktas įėjo galėn, ' paaiškėjo, 
kad -sunku gauti bile kokių in
formacijų nuo imigracijos re
kordų iš 1906 m. ir pirm tų 
metų, nes tie rekordai netin
kamai užlaikyti. Ir nėr galima savo išlaidas. Išdėportuoti a- 1 
sėkmingai vykdint 1929 m. įsta' teivį kaštuoja apie 100 dole- 
lym4- rių, bet į nekurias šalis kaip

Bet Imigracijos Komisijo- Kinija, daugiaus. 398 kiniečių 
nierius rekomenduoja, kad a- išdeportuoti 1931 m. 
teiviai, kurie atvyko prieš pri-!

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

, VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina St*. 

Tel. Boulevard 5208-8418

Res. 9865

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Street 
Nedėllomis tia susitarus.

DENTIST AI
Phone Boulevard 7642

DR. G. Z. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 4 7 Street

rė net 427 iš 541 ateivių sugrų- Tei. canąi 6122 

žintų prieš liepos 1 d., 1931 111.

23-eia dalis Imigracijos A- 
kto iš 1917 m. sako, kad sugrų
žinti ateiviai turi būti sugrų 
žinti į savo gimtinę šalį. Ko 
misijonierius aprašo sunkeny į 
bes išpildyme šio punkto. Jis 1 
sako, kad kartais šeimynos v 
ra suskaldytos, nes tėvai gimė 
vienoje šalyje vaikai kitoje. 
Jis rekomenduoja permainų. 

1931 m* deportacijos

Be 18,142 žmonių išdepor
tuotų iš Jung. Valstybių 11,-
719 liuosnoriai išvažiavo. Iš 

- 1

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų 

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki S vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Re*. Tel. Boul. 6918 Oflao Ir Re*. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kantp. 35 ir Halsted St.)
▼ai.: 1-8 ir 6:88-8:86 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
VaL: 1-4 Ir 7-8 vai. vakare 

Nedėlioj miaitaraa

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 iki 8:30 vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
Vah: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. G. L BLOŽIS
DEN TĮSTAS

2201 West 22nd Street
, (Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

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

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

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valaados: 2-4 po pietų tr 7-9 v. v. 

Nedėįioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOVVIAT

Tel. Canal 67 64 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CH1HURGAS 

“ IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredontis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO Į 4729 WE3T 12 PLACE

______________________________________________ j Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jie 
bus.

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

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

Tale. Cicero 1266

UR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENT1STAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 i 

vai. vakare
Nedėllomis Ir Seredomis susitarus 

domis, 1,791 laivų kompanijų 4847 \y. 14 ST. Cicero, BĮ.
sugrųžinti ir 541 užsimokėjo---- ----------------------------------• 1 - «•'

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIST AS

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

18,142 išdeportuotų ateivių 15,- Val 
629 išdeportuoti valdžios išlai-

FLIS.
ėmimų kvotos akto iš liepos 
1 d., 1924 ilk, irgi būtų aprū
pinti užregistravimo aktu. Jis 
sako, “kad nors labai didelis 
skaičius ateivių atvyko prieš „ ,.
birželio 3 d. 1921 m. ir liepos Dvar'» zeffiės f’““ ' T
1 d., 1924 m., juos dėl nelega-• ™\nU,aatyta ha:

ŽEMĖS REFORMOS VAL
DYBOS DARBŲ PLANAS

liško įvažiavimo jau negalima

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

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

Di». C.K. Kliauga

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisūs į 
naujų vietų po uum. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto ’ 

Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIA 0036

TeL Grovehill 1595

i DENTISTAS* i • •
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis I UlBl; 6641 So. AlbaUy AvenUO, 

i 2420 W. Marųuette Rd. arti Westem 
I Avė. Pitone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčlomis 

1821 So. Halsted Street

Tel. Prospect 1930.

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS iii chirurgas 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Sera&omis po pietų ir Nedėldienlala

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD /

AKIŲ GYDYTOJAI:

090 ha. <jar nepradėtos ir 12,-
,022 ha. 1931 m. pradėtos, bet

; nebaigtos. Dvarų žemės par- 
celiacijai dar yra 52,000 ha. 
Šiemet numatytas parceliuoti 

Kaip ir pei eitais metais, '4Varų žemės kiekis nebuę vi- 
teip ir šiemet daugiausia pra- i gag pabaigtas, bet iiks kitie- 

NuHudimo valandoj* kreipkitės į rytojų buvo iš New Yorko vai- mg juetajng. Manoma, kad 1933 
stijos, net o2 nuoš. arba 5,179.1 rn bkg parceliuoti 20,000 
Michigan valstijos ateivių skai • ba Todėl kitais metais dvarų 
čius buvo 1,906, Massachusetts .žemės parceliacija bus baigta. 
1,124. Ateiviai, kurie gyveno! _____________

išdeportuoti, nes laikas išsibai-' 
gė ir kodėl jie negali užsire
gistruoti.

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SG. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėi. nuo 18 iki 12 dieną

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DfiL ŠERMENŲ

f

Kanadoj prieš atvažiavimų, su 
darė didžiausių skaičių prašy
tojų — apie 4,495 1930 m. 1,- 
125 užregistruotų apiikantų at
sakyta ir 1931 m. 2,493.

p •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA h naktį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaa.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JCSŲ OtUBORUl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Re*. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 fc>. HALttTEb S'l’&EBT 

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREEl 
Vah: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Kampas 31 Street

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

10-12

LIETUVIS AKIŲ 
• SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
eati priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ( akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
calaractus. Atitaisau trumpą regys 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča maiiaa- 
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 iki 18. 
KREIVAS AKIS ATITAI8O J TRUM-

,yra 103,000,000. Iš jų 63 mili- pą laiką su nauju išradimu 
jonai gyvena Vokietijoj, 21 STSS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

KIEK PASAULYJE 
VOKIEČIŲ

Vokietijos statistika paskel
bė surinktas žinias, kiek pa- 

Kuomet ateiviui užsiregis-, saulyje yra vokiečių. Pagal 
travimo certitikatas atsakytas, tajS žinias, pasaulyje viso labo

SGRANTON, PA.
milijonas kitose Europos val-

Hv. .Juozapo parapijos dra- istybėse, 15 milijonų Siaurės 
mos kuopelė kovo 10 d. 8 vai. 'Amerikoje, 3 milijonai Pietų į 
vakare parapijos naudai sta- Amerikoje ir 1 milijonas ki- Tel. rar(U 1M9
tys scenos veikalų uLiurdo tose pasaulio dalyse. Be
stebuklas”. Klebonas kun. J. vokiečiai tvirtina, kad 35 mi-|^*** oPjIkDIILIv
Kuras ir dramos kuopelės re- Ii jonai Šiaurės Amerikos gy- lietuvis 
žisorius Petras Putirskas la- ventojų yra vokiečių kilmės | 
bai rūpinasi ir stengiasi, kad žmonės. Tuo būdu išeitų, kad 
publika būtų patenkinta. Tad Šiaurės Amerikoje kas ketvir- 
tikimės neapsivilti ir pasisten- tas gyventojas yra vokietis, 
ksime ko (langiau susirinkti -------------------------- — •

Tel. Boulevard 7589

AIUV 8PECIALIHTAS

DR.GHARLES SIGAI
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALI8TAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakara 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

• Office Phoue 
Wentworth 2>ut

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREEl
Vai. 2-4 ir 7-9 v*L vakare

A. L DAVIDONIS, M. U.
*4916 80 MICHIGAN AVENLb 

Tel. Kenvrood 6167
Valandoft:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadieni.

to gražiaus veikalo pažiūrėti.
J. VaRSaitia, Jr.

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DKAUGĄ”

Oflnas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampu Halated St. 
▼alandoz: nuo 18—4: nuo 1—8 

i m U U U

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauukaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 We*t Marųuette Road 

VALANDOS:
t Iki 12 ryto. 7 Iki » vak. 

Utarn. ir K«8r. vak. pagal avUtftį

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofleaa 6165 South Kedzie
Rea, 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-8 v. y. Itaklrįar.t Ket
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CHICAGO

PRASIDĖJO
REKOLEKCIJOS

gaminti, stalai gėlėmis išpuo
šti. Visų nuotaika labai drau-

_____  ” ’giška ir, kas rėmėjas labiau-
jos ir choras. Tokio vaidini- »»ai džiugina, tai labai gau- 
mo West Side’je dar nebuvo, singas svečių būrys — pilnu-
fžanga tik 50c. asmeniui. Vai- tėlė Šv. Jurgio par. ruiminga 

Bridgeportas.— šv. Jurgio kams bus “matinee”— 10c. svetainė.
parapijos bažnyčioj rekolekci
jos jauniems prasidėjo praė-; 
jusio trečiadienio vakarę. Jau
nimo buvo pilna bažnyčia. Tai j 
pirmas rekolekcijų pasiseki- j 

ženklas.

T0WN 0F LAKE

Pupa Vakaro vedėju buvo J. M. 
pralotas Krušas, kurs gražiai 
apie rėmėjų dr-jų atsiliepė, a- 
pie jų gražių vienybę ir darbš-

X Šv. Kazimiero Akad. rė- tumų. A. R. Dr-ja yra narys 
mo zenaias. Antras ženklas ' mėjų l sk. yra užsakę Šv. Mi- Catholic Women’s. Council 
buvo tas, kad misijonierius tė- šias Šv. Kryžiaus bažnyčioje Cliicagos arkdicezijoj. 
vas benediktas Rakauskas sic- j kovo 6 d. 7:45 vai rytų, nes, Programog dalį mokyklos 
kė susirinkusiųjų širdis ir pro- ši draugija yra apdovanota vi- 'vaikučiai gahiai įgpįidg daino-

mūsų bičiuliai buvo: pp. Pet
raičiai, Leščauskai, p. J. Val- 
terienė, p. Šegždienė (Nausė
daitė), p. Romanienė, pp. Ta- 
manauskai, Lapinskai, Siurai, 
Nedvarai, Dambrauskai, p. 
Gurinskas (amžinas narys), 
veikėjos p. Bytautienė, p. O. 
Aleliflnienė, p-lė Valančiūnai 
tė — žodžiu, visi veikėjai, biz
nieriai, A. R. D bičiuliai!

Vajaus komisija pp. C. Pe- 
traitienė ir Teofilė Stankevi
čienė mandagiai visiems sve-

leisti ir dr-jų paremti savo 
atsilankymu nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti.

Komisija

TELŠIŲ VYSKUPAS J. 
STAUGAITIS IŠVYKO 

I VATIKANĄ

nktas lietuvis, juo labiau, kad 
dabartinis vyr. Klaipėdos bu
rmistras yra net iš svetur at
keliavęs.

PADĖKA

Gerb. Seselėms už progra
mos parengimų, muzikui p. A. 
Pociui, dainihinkėms p-lėms 
Garuckaitei ir Griciūtei, sve
čiams — kalbėtojams, gerb. 
kun. prof. B. Urbai, p. O. Rei-

tus. Be daugelio gerų ir išga
ningų patarimų, gerb. misijo- 
nierius jaunuoliams gerai api
būdino šių rekolekcijų reikš
mę. Sakė, kad į šias rekolek
cijas daugelis gal atėjo be y- 
patingo palinkimo, tėvų varo
mi. Bet ateityje, sakė misijo- 

■r. i orius, kuomet pagalvosite 
r pi e savo praeitį, tai šios re- 
1 olekcijos jums bus vienas iš 
maloniausių atsiminimų.

Rekolekcijos baigsis ateina
nti sekmadienį kovo 6 d. 9 
valandų rytų.

Ten buvęs

“ PONCIJA” SCENOJE

West Side.— Verbų sekma- 
lienį, kovo 20 d., Aušros Var 

. į parapijoj bus nepaprastas 
. 'karas. Parapijos choras, J.

azaičio pastangomis, statys 
enoje J. Tarvido verstų iš 
glų kalbos veikalų “Ponci- 
” —- Piloto duktė.

žiūrovai, atsilankę į tų va- 
. ų, pamatys, kas dėjosi Pi- 
-o paJociuje, Jeruzaly, kuo- 
t Pilotas išdavė sprendimų 
tams — Kristų prikryžiuo- 

. . Vaidinimas baigiasi Roino- 
,», kur Poncija, įtikėjus į Kri-

', atsisakius būti Romos va- 
ivo palaidūno žmona, cieso-

. vi.ės Agripinos įsakymu ta
ri nužudyta.
•,'aidinime dalyvauja virš 20 

;. ..ienų, Romos vergių šokė-

“ŠALTINIS”

Jį gražų vardų nešioja sė
tąsias Lietuvoje katalikų ša
linis laikraštis.

I'!

suotinais atlaidais. Kazi- mis ir driliais, akompanuojant
miero diem, atlaidams pelnyti ,„ūsl) varg. muzikui A.
reikia atlikti iSpažintis ir pri- Pociui VaiklJ „rkeatras gra. 
imti Šv. Komunijų. Taigi, vi
sos rėmėjos prašomos atlikti 
išpažintį šeštadienį, o sekma
dienį visos susirinkti mokyk

lai grojo.
Bridgeportietės dainininkės

p-lės F. Garuckaitė ir Griciu-
. . _ , A .v i • • bė čiulbėjo lyg lakštutės ir pu-loj 7 vai. rytų, iš kur eisime .... . ..,
, . . v v. - bhkai patiko,drauge i bažnyčių. i

! Atsilankė kviestieji svečiai: 
X Moterų Sąjungos 21 kuo- geri>. kun. prof. B. Urba (Šv. 

pos susirinkimas įvyks kovo Juozapos parap. klebonas) pa
ti d. 2 vai. popiet Šv. Kryžiaus sakė labai turiningų kalbų ir 
parap. mokykloj. Visos sųjun- daUg gražios inspiracijos rė- 
gietės prašomos atsilankyti, niėjoms suteikė. , 
nes yra labai svarbių reikalui Taip pat Centro vicepirm. 
svarstyti ir naujų narių pra- p ()na Reikauskienė iš Cice- 
šoma atsivesti, nes vajaus me- ro įspūdingai kalbėjo ir vi- 
tu įstojimo mokestis sumažin- siems patiko. Centro valdybos 
tas pusiau. narė ir A. R. D. 1 sk. pirm.

Valdyba p. j Čepulienė (iš Town of 
I Lake) gražiai įvertino 2 sk. 
įveikimų. P. Gricienė (A. R. D. 
8 sk. pirm.) sveikino 2 skyr.

NORTH SIDE

Šv. Kazimiero Akad. rėmė-'

kauskienei, centro vicepirm. p. 
teliams ir biznieriams padėko- j. Čepulienei, Centro narei p. 
jo. Ši komisija daug darbavo- Gricienei (A. R. D. 8 sk. 
si. Nors jos daug trūso ir var-
go padėjo, bet jų darbas gra
žiai apvainikuotas. Vakarienė 
puikiai pavyko ir visos rėmė
jų veikėjos turi iš to džiaugs-
mo.

PRANEŠIMAI

pir-
min.) p. E. Jonaitienei — šv. 
Onos dr-jos pirm., visiems A. 
R. D. 2 sk. vardu širdingai 
dėkojame. O. gerb. mūsų pra- 
lotui J. M. klebonui Krušni 
reiškiame didžiausių padėkų 
jr pagarbų už vakaro vedimų 
ir gražų rėmėjų darbų parė- 

' mimų.

. J. E. Telšių vyskupas Just. 
Staugaitis, oficialo pral. Naar- 
jausko lydimas, yra išvykęs į 
Vatikanu pas Šv. Tėvų. Mat, 
kas keleri metai kiekvienas 
vyskupas turi nuvykti pas Po
piežių ir duoti jam savo gany- 
tojavimo darbų apyskaitų, o 
taip pat gauti iš .To Šventeny
bės tolimesniems darbams nu
rodymų ir visai vyskupijai pa
laiminimų. Vatikane vyskupas 
Staugaitis mano užtrukti pora 
savaičių.

VfiTRA VARTĖ KAMINUS 
IR STOGUS

Joniškėlis, Biržų aps. Joni
škėlyje ir apylinkėje siautė di
delė vėtra. Viename artimame 
kaime suversta klojimas, o Va
škų v, vieno kaimo ūkininkui 
nuneštas už pusės kilometro 
klėties stogas. Miestelyje nu
versta nemažas pieninės kami
nas ir sulaužyta stogas. Be to, 
išlaužyta nemažai medžių.

RINKS ANTRĄ KLAIPĖ
DOS BURMISTRĄ

Vakarienės metu stalus iš
puošė gražiomis gėlėmis mūsų 
dosnūs gėlininkai pp. Urbos ir 
pp. Lovickai. Visas gėles pa
aukojo. Širdingai jiems dėko
jame. x.

RYTOJ LAUKIAMAS 
ŠALTIS

Netrukus bus antrojo Klai
pėdos burmistro rinkimai. Lie- 
tuviai šiais rinkimais taip pat 

| ypatingai susidomėję. Jie sa- 
! mprotauja, kad tokiam mieg- 
(tui, kaip Klaipėdai, būtų nž- 
i tekę vieno burmistro, tačiau 
jei jau rinks, tai reikalauja, 
kad ir šiuo atveju nebūtų pa
neigtos lietuvių teisės ir kad 
antruoju burmistru būtų išri-

GAVĖNIOS LAIKUI
— MAJėzus Kristus pasaulio 

gelis" to jas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau- . ( 

(sdiro “Draugas” 2334 South 
Oakiey Avė., Cbicago, III.

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

J tik du doleriu.

rėmėjas.
jų 3 skyriaus vajaus vakaras Gražų vakarui siurprizų iš- 
ivyks kovo 6 d. 7:30 vai. vak. kirto Šv. Onos dr-ja: rėmėjų 
parapijos svetainėj. pakvietimų jos priėmė ir ate-

Gerbiamieji, kviečiami atsi- 3° visas šv- Onos dr-jos narių 
lankyti ir paremti šį kilnų da- įmūrys ir užėmė visų priešakinį 
rbų, kuris rengiamas tik vie- &talų. P* E. Jonaitienė (Šv. 
nų kartų per metus ir tiktai Onos dr-jos pirm.) pasakė 
.apie Šv. Kazimiero dienų. gražių prakalbėlę ir sakė, kad

Mūsų seselės yra kazimierie- (&v’ Onos dr-ja visuomet rėmė- 
tės. Bus ir programa, paren-,^oms P^ės, kada tik bus kviė- 
gta mūsų vietinių seselių, ku-1 S^°S talkon. Bravo, Šv. Onos 
rios moko mokyklos vaikučius dr‘ia- Dėkojame Jums už at- 
dalyvauti programoj. North- ).s^aakyni9' *r rėmėjų darbo pa- 
saidėj taip pat turim solistų 11®mrtn9“
ir solisčių, kurie taip pat da-’ 2 sk; rėniėJos visur turi ge- 
lyvaus programoj, mūsų var- bičiulių. Štai, p-lė M. L. 
gonininko N. Kulio pastango- Onrinskaitė (A. R. D. Centro! 
,nįg rašt. ir Mergaičių Sodalicijos 1

____________ garbės pirm.) sukvietė gražų
VYRŲ DIENA ATVELYKY bGr> Sodaliečilb kurios man- 

> dagiai prie stalo tarnavo ir

Marqnette Park.— Visu uo
lumu rengiamasi prie 40 va
landų atlaidų, kurie prasidės 
sekmadienį, kovo 6 d. ir baig
sis antradienį kovo 8 d. va
karų. Kaip pradžioje, taip ir 
pabaigoj bus iškilminga pro
cesija. Seselės mokytojos jan 
rengia vaikučius minėtoms iš
kilmėms. Tikimasi, kad visi -------------
šios parapijos parapijonys pa- i Iš oro biuro pranešai, kad 
sinaudos atlaidų proga ir ko• rytoj Chicagų gali ištikti šal- 
daugiausia atliks velykines čio banga, kuri čiuožia iš žie- 
pareigas. Per atlaidus būna ndU vakarų. Antai Žiemių Da- 
nemaža svečių kunigų, kurie kotoj yra zero.
klauso išpažinties rytais ir va- --------------------
karais.

Pamaldų tvarka: rytais Mi
šios 5:30, 7 ir Suma su pamok
slu 9 vai. Popiet 3 vai. ražan-

MOKESČIAI UŽ PAJAMAS

Federaliniai mokesčiai už 
pajamas turi būt užmokėti li

čius kalbamas. Vakarų pamal- gj kovo mėa. 15 dienos vidu- 
dos 7:30. Šeštadienį popiet 3 nakčio. Mokesčių rinkimo hiu- 
val. ir vakarų' 7 vai. klausys ras įspėja tuos visus, kuriems 
išpažinties svečiai kunigai. reikalinga mokėti mokesčius.

Rep. ___________________________
Reikalingas darbininkas, pageidau- 

_ jama, kad butų blaivus ir katalikas.
Moterų Sąlyga — gaus pragyvenimą ir valgį.Brighton Park.—

Sųjungos 20 kuopos svarbus Paturėti paukščius ir gal-

susirinkimas įvyks kovo 6 d. 1 
2 vai. popiet parapijos moky-• 
kloj.

Atsiveskite naujų narių. •
E. Statkienė, rašt.

vijus.
5123 SO. NEW CASTLE AVĖ. 

CHICAGO, ILL*

GERA PROGA
Paieškau rendauninko ar 

ant pusės dirbti ant gero f<- 
kio, kuris randasi netoli nuo 
Cbicagos. Yra geros triobos ir 
gera žemė, arti kieto kelio, 
apie 300 akerių.

Dėl informacijų kreiptis į 
“Draugų”, 2334 So. Oakiey 
Avė. Tel. Roosevelt 7790.

(Marųnette J<*welry A Radlo)
Pirkusieji pas mus už |5 ar dan

ginu bus dykni nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemioek 8380

ŠOKIŲ MOKYKLA

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

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

Tel. Yards 4554

A. F. CZESNA’S B AT H S

z

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D§1 geriausios r.ųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių, 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

West Side.— Atvelyky, bal. pad^° Padaryti kolektų tarp
šaltinis” duoda daug įdo- d-’ Side bus vyrų die-. ..

skaitymų, kuriuose būna West Side v,-! “ tohmesn,, kolonų, ,žy.
rai parapijos salėje duos ne.lm^ veikėjų irgi dalyvavo va- 
paprastų vakarienę. Susirinkę karienėj: p. Pulcherija Vaino
tų dienų parapijiečiai, ypatin kauskiaa^ su-dukrele (iš Bri
gai moterys, jausis lig svečiuo- Parko), p. Stancikas (iš
se -nepaprastam baliuje. Vy- ^own Lake), p. V. Vaišvi
lai vakarienę gamins, vyrai ^’en^ (veikėja iš Cicero), p. 
prie stalų patarnaus, vyrai |Lenkartienė ir p. Trbst (iš 
piogramų pildys, žodžiu- vi- <^IaptlueRe Parko). Bridgepor- 
sur bus vyrai. Galima įsivaiz- itieeiai visi dosnjeji, 
duoti, kaip tų vakarų bus gra-

.1 dugniai išaiškinti mūsų gy- 
irno klausimai. “Šaltinis”

’ >da daug žinių ne tiktai iŠ 
luvos gyvenimo, bet ir iš 
i pasaulio kraštų.

Vietoje svetimos spaudos 
darinio garsinimo, prašoma 

ri savosios spaudos garsini- gene ii

Brighton Park.— Šv. Kazi
miero Karalaičio dr-ja kovo 6 
d. 3 vai. popiet rengia kauliu
kų lošimus ir pagerbimų tų 
savo narių, kurie nesirgo per 
10 metų. Jie gaus gražias do
vanas.

Jauni vyrai, kurie norės įs
toti į šių dr-jų, bus priimti be 
įstojimo mokesčio, nes dabar 
vajaus laikas.

Tai įvyks dr-jos nario na
me (4356 S. _Rockwell St.).

Norintieji gražiai laikų pra-

TURKIŠKOS, RI’SISKOS SrEFl’RINfcS VANOS IR ELEKTROS 
TREATMEOTAI

Kainos nupigintos
Dabar Buvo

Steam Ir Shower ....................................................................x<. • 35c 50c
Steam Ir Eelektros maudynė ................................... '...........75c 1.00
Steam ir Shower .......................................................................... 35c 50c
Steam, Tub Ir Shower ................................................................. 50c 75c
Turkiška Elektros maudynė ir kambarys ............................ 1.50 2.50
Sulfurinė maudynė ...................................................................    1.50 2.00
Pilnas Elektros tryttnentas ir sirusotdal mašina .... 2.50 3.00
Pilnas Trytmentas ...................................................................... 3.50 4.30
Elektros Masažas ..................... 1.00.... 1.60
Vaistų ar alkoholio trynimas ........................................................ 50c 75c

Moterų skyrius atdaras I taminkals nuo 8.iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45tA Street
KAMPAS RO. PAULINA ST. TEL. BOULEVARD 4552

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweQ St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų SUtymo Kontr&ktorlua 

Itątau įvairiausius namus prieinama
kaina

i 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemioek 6526

Iii
r)

■ šaltinio” spauda visiems 
narna ir suprantama. “Ša 

uis” labai pigus savaitraš- 
. nes Lietuvoje metams 8 
;. o Amerikoje tik 2 dol.

'• Jtinis’’ tikrai yra tinkama 
Maloni dovanėlė visiems 
t dos mylėtojams.

“šaltinį” atranda viso pa 
"o laiškai, šiuo trumpu ad-

r ;t pažymėti:

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.
.“ vo skaitytojams užsisaka- 

Šaltinį,” “Draugas” vi
ii let tarpininkauja ir už du

d d-'rius užsako “šaltinį” vi 
i metams.

zu!
Taigi, visi laukite atvelyki- 

nio sekmadienio.
Šį vakarų, parapijos sah"jc 

|)O pamaldų įvyks eilinis vyrui 
susirinkimas, kuriame bus Į 
svarstoma vakarienės reikalai, 
daroma įvairūs pranešimai. 
Vyrai, po pamaldų, užeikit į 
susirinkimų.

Busteris

BRIDGEPORT

Telef. Republto

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.- Jau netoli

Vasario 28 d. įvyko metinė 
(vajaus) A. R. D. 2 sk. ren
giama vakarienė su įdomia 
programa, dainomis ir muzika.

Užkandžiai buvo skaniai pa-

A. Bacevičius (2) 
Rozalija Petkus
Ona Kazlauskienė (2) 
Viktorija Zoburaitė • 
Juoz. Astrauskas 
Joe Karpis
B. Petkienė
Peter Tamošauskas 
V. Kenitis (3)
Petras Cibulskis 
J. Damanskis (2)
Rap. Gečius 
Petras Nemčiauskis

C. G. Lukšis 
Ona Aleknienė 
Mar. Pugžlienė 
Juoz. Malonė 
Tony Beitas 
Vladas Kodis 
Baltramiejus Maskoliūnas 
Stanislovas Bytautas 
Pranciška Brazauskienė

Stanislovas Kundrotas (3) 
L. Počius 
Dom. Gudavičius 
J. Adomaitis

OENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslo*
2452 W1ST 69th STREET

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR., 
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

2334 So. Oakiey Avn^ Ohicago, UI.

“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus j Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.1 »
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

»
Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 

SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakiey Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Hemioek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

kapos Telef. 
Hemioek IMT

Namų Telef 
Republto 5«8l

JOHN YERKES
Plumblnc A Heattnt Lletuvto 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Katnoo prieinamos
2422 WEST 69th 8TRBRT




