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Tautu Sąjunga atsisuko prieš japonus
REIKALAUJA IŠTRAUKTI KARIUOME 

NE 1S SANGH AJAUS
\ / . *k

Suomijos miestas Helsinkis
stipriai saugojamas

—------- ,----

J. VALSTYBIŲ VYRIAUSYBE NEGA
RANTUOJA PASKOLŲ JAPONAMS

T. SĄJUNGA PRIEŠ 
1APONUS

SAKO SUOMIJOS FAŠIS- 
' TAI IŠBLAŠKYTI

NEŽIŪRINT SUNKENYBIŲ, KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS VEIKIA >

Po ištikusių andai didelių vėtrų su lietum ir patvinus Colorado upei, dirbdinama di_ tlto jis sak°; 
džioji Hoover’io užtvanka smarkiai užlieta. Užsemti ir tuneliai. Yra dideli nuostoliai.

LATROBE, Pa., kovo 4. — 
Peipingo katalikų universite
tas, nors pergyvena nepapras
tus sunkumus, kaip finansi
nius taip kitus, nenutraukia 
savo veikimo kinų jaunimo ge
rovei. Šio universiteto štabo 
narys, kun. S. Heyly’s, yra 
Amerikoje. Tomis dienomis jis 
gavo laiškų iš Peipingo. Rašo 
prof. kun. Hensler’is. Tarp ki-

ŽENEVA, kovo 4. — Šian
dien T. Sąjungos suvažiavi
mas vienu balsu pripažino re
zoliuciją.

Reikalaujama, kad japonai 
tuojau nutrauktų, karo veiki
mų ir savo kariuomenę ištrau
ktų iš Šanghajaus ir apylin
kių.

DAUGIAU IAPONŲ 
KARIUOMENES

ŽENEVA, kovo 4. — Kinų 
atstovas T. Sąjungoje W. W. 
Yen’as pranešė, kad Japoni
ja į Šangbajų prisiuntė dar 
35,000 kareivių. O prieš atsi- 
metusius iš Šanghajaus kinus 
japonai nehutraukia puolimų. 
Praneša, kad japonai pasiry
žę siekti Nankingo. Vyksta di
deli mūšiai.

Taip pat oficialiai paskelb
ta, kad kinų vyriausybė atme
tė japonų paduotas paliaubų 
sąlygas.

NEGARANTUOJA PASKO
LOS JAPONAMS

WASHINGTON, kovo 5. — 
Valstybės departamente patir
ta, kad šio krašto vyriausybe 
atsisako garantuoti bet kokią 
iš Amerikos japonams duoda
mą paskolą. Tad japonai Ame
rikoj negali gauti paskolų.

Garantija atsakyta, kaip il
gai japonai neapleis užgrobtų 
Kinijos teritorijų.

NEPRIPAŽJSTA NAUJOS 
VALSTYBES

TOKIJO, kovo 4. — Sov. 
Rusijos vyriausybė atsisako 
pripažinti naują Mandžiūrijos 
valstybę.

STOKHOLMAS, kovo 4. —, 
Cenzūruotomis žiniomis iš Šuo1 
mijos praneša, kad kariuome-i 
nė keliose vietose išblaškė su-j 
sispietusius fašistus — Lappo ‘ 
valstiečius, ir leido jiems lai
svai grįžti namo.

Jų vadai nesuimti, nes vy-1 
riausybė nenori jų daryti kan-1 
kiniais.

Taip pat praneša, kad vy
riausybė panaikina cenzūrą.1 
Bet miestas Helsinkis stipriai 
kariuomenės saugojamas.

ŠIMTAI RUSŲ VALSTIE
ČIŲ NUŽUDYTA

BUKAREŠTAS, kovo .4. — 
Maišyta rusų rurpunų komisi
ja ištyrė Dniestro upes pakra
ščius ir susekė šimtus rusų 
valstiečių lavonų. Tie žmonės 
sušaudyti kulkosvaidžiais, ka
da norėjo per užšalusią upę 
pasprukti į Rumuniją iš “bol
ševikų “rojaus.”

MASKVA PRISIPAŽJSTA

MASKVA, kovo 4. — So
vietų laikraščiai pagaliau pri
pažįsta, kad vyriausybė padi
dino kariuomenės skaičių T. 
Rytuose. Prisipažįstu, kad bi
jo japonų puolimo.

MIESTELIS PAGARSĖJO

IIOPEWELL, N. J., kovo 
4. — Šis ne daug kam žino
mas miestelis į porą dienų pa
garsėjo. Už poros mylių nuo 
čia yra lakūno Lindbergįh’o 
nauji namai, iš kurių pavogtas 
lakūno kūdikis. Per šį mies
telį eina keliukas į .Lindber
gh’o namus. Žingeidžiųjų su- 
plfldimas yra didelis.

Pagrobtas kūdikis negrąži- 
namas

H0PEWELL, N. J., kovo 
4. — Pagrobtas lakūno pulk. 
Lindbergh’o kūdikis nesuran
damas ir negrąžinamas, nors 
viso krašto policija stropiai 

k dirba.

Lakūnas su žmona paskelbė 
atsiliepimą į pagrobėjus, kad 
jie grąžintų kūdikį. Žada už
mokėti tiek, kiek norės ir ža
da kaltininkų netraukti tieson.

IŠKILMINGAI PASITIKO 
JĖZUITUS

KOELNE, Vokietija, kovo 
4. — Į Olandijos pasienio mie
stą Falkenbourg.’ą atvyko iš 
Ispanijos jėzuitų grupė. Ola
ndai ir vokiečiai gyventojai 
atvykusius iškilmingai pasiti
ko ir sveikino.

Į sveikinimus vokiškai atsa
kė jėzuitų vadovas. Jis karš
tai dėkojo už nuoširdų pasiti
kimą. Pažymėjo, zkad visi jų 
atlikti darbai Ispanijoj sunai
kinti. Jų mokyklos šiandie tu
ščios, o savo gimtinę jie aplei
do ašarodami. Juos suramina 
šis gerų žmonių iškilmingas 
pasitikimas.

CHICAGO JE
CHICAGO MIESTO 

SUKAKTUVES

Vakar Chicago miestui su
kako 95 metai. Miestas inkor
poruotas kovo 4 d., 1837 m. 
Tais pačiais metais liepos"m. 
4 d. pirmu kartu surašyti nau
jai inkorjįoruoto miesto gyven
tojai, kurių rastą 4,170. Rug
pjūčio mėnesį 1833 m., Chica-

MANDŽIŪRIJOJ NAUJI 
SUKILIMAI "

TOKIJO, kovo 4. — Rengo 
žinių agentūra praneša, kad 
prieš Mandžiūrijos vyriausybę 
sukilo kinų generolo Su OPing- 
wen vadovaujamoji kariuome
nė. Ji užėmė Mančuli ir Hailar 
miestus.

IR CHICAGOJ IEŠKOMI 
PAGROBĖJAI

“Daug aukštųjų mokyklų 
Kinijoj sugriuvo. Tuo būdu 
suiro organizacijos ir įstaigos,

sunkausiūs laikus. Nes reika
linga dėti daug pastangų, kad 
išsisaugoti nuo tos katastro
fos, kuri palietė kitas mokslo 
įstaigas.”

Toliaus kun. Hensler’is ra
šo, kad universiteto studentą! 
labai nerimsta. Jų daugumas 
nori apleisti mokyklą ir vykti 
kovos laukan kariauti su prie
šu. Bet kunigams benediktina
ms iki šiol vis dar pasiseka 
juos sulaikyti nuo to žygio. 
Jiems aiškina, kad kovos lau-

kurių sudarymas užėmė ilgus kas yra labai* toli ir kad jie
metus ir kurių atstatymui bus 

Ir Chicagos policija prade- reikalingi ir vėl ilgi metai. A- 
jo veikti, ar kartais nebus ras- merikos kunigai benediktinai 
ta kokių nors pėdsakių sąry- Peipinge šiandie pergyvena 
šy su lakūno pulk. Lindberg- -
h’o l^pdikio pagrobimu.

baigę mokslus galės daugiau 
naudos padaryti savo kraštui. 
Kol kas studentai paklauso tų 
aiškinimų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KINAI NEPASIDUOS 

JAPONAMS PENKI NAUJI INŽINIERIAI sirinkęs elektrotechniką ini 
________ Bistrickas ir inž. Kuodis yra

ŽENEVA, kovo 4. — T. Są- Fizikos — Chemijos institu- 
jungos nepaprastam suvažia- te gynė savo diplomatinius da

goj nuolatos gyveno 350 as-1 vimui kinų atstovas dr. Yen’as rbus penki nauji kandidatai, 
vakar išdėstė tragingą Kini- šiąjs metais galutinai baigu- 
jos likimą ir reikalavo imtis šieji V. D. universiteto techni- 
priemonių prieš japonus. Jis kos fakultetą. Tai Vincas Ba- 
pareiškė, kad kinai žūt-būt ne- bilius, Antanas Bistrickas, Jo- 
pasiduos japonams ir kovos nas Kuodis, Jud'elis Kiebans- 
prieš juos, kaipo savo nuolati- kis ir Šmuelis Štokas; trys 
nius engėjus. pirmieji iš jų yra lietuviai, o

Nancy McDonald, 23 mene- j Dr. Yen’as pareiškė, kad ja- paskutinieji du žydai. V. 
'šių amž., prigėrė įkritusi į tve-1 ponų kariuomenė nenutraukia labilius, kaip diplomatinį da- 
nkinėlį namų kieme, 1301 Schi- savo veikimo Šanghajaus apy- rk4, sustatė Dubysos hidroele- 
lling avė., Chicago Heights. linkėse, norss pasauliui skel- kirmės stoties projektą, A. Bi-

---------- *-------  bia, kad karo veiksmas nutrau atrickas geležinio per Ne-
ktas. Japonai veržiasi pirmyn. muną tilto ties Jurbarku, J. 

_________ . Kuodis •— gelžbetoninio per

menų.

Šiandie Chicagoj yra apie 
3,491,635 gyventojai.

ĮKRITO J TVENKINĖLI 
IR PRIGĖRĖ .

APVAGINĖJO AUTO

MOBILIUS

Areštuoti keturi vyrai, ku
rie žiemių Chicagos daly ap
vaginėjo pastatytus gatvėse 

WASHINGTON, kovo 4. —- automobilius. Policija pranešu 
Pirmiau senatas, -dabar gi že-kad areštuoti išpažino apvogę 
mesnieji rūmai pripažino su-

KVIEČIAI BEDARBIAMS

manymą bedarbių ir nukentėju 
šių ūkininkų pašalpai skirti 40 
milijonų bušelių kviečių grū
dų.

NUŽUDĖ MOTINĄ

SEATTLE, Wash., kovo 4. 
— Suimtas dentistas A. G. 
McKeown. Kaltinamas savo 
motinos, 81 m. amž., nužudy
me.

BALSUOS PROHIBICIJOS 
KLAUSIMU

WASHINGTON, kovo 4. - 
Šio kovo mėn. 14 d. žemesnie
ji kongreso rūmai balsuos pro- 
hibicijos klausimu. Yra suma
nymas prie 18-ojo priedo pri
segti naują priedą — prohibi- 
cijos klausimą paveąti atski
roms valstybėms*

35 automobilius.

GAISRAS MEDŽIO 
SANDELY

Statybinio medžio sandelį 
Harvey Lumber and Supply 
Co., Harvey’o miestely, išti
ko gaisras. Keli tūkstančiai 
dolerių nuostolių padaryta.

PALEIDŽIA 78 TAR
NAUTO IUS

Apskrities departamentų vi
ršininkai pranešė, kad jie iŠ 
darbo gali paleisti ir paleis 
78 tarnautojos. Apskrities ko
misija neseani skelbė palei
sti net 222 tarnautojus.

57 nuošimčiai Illinois vals
tybės notų jau parduota ir su
rinkta 10,761,300 dolerių be
darbių šelpimui.

statybininkai, o inž. O 
kis su inž. Štoku — m< 
kai.

DELEGUOJA J. LINDĘ— 
—DOBILĄ .

Į Goethės 100 metų mirties 
sukaktuvių minėjimą Vokieti
joje švietimo ministerija de
leguoja Panevėžio gimnazijos 
direktorių J. Lindę-Dobilą. Sa
vo atstovus taip pat pasiųs u-
niversitetas. Svarbiausioji mi-«
nėjimo iškilmių dalis bus ko
vo 23 d. Veimaro mieste.

3 NUŽUDYTA, 5 PAŠAUTA tilto ties Prienais, J.
Klebinskis — elevatoriaus ir1 1 »

MENDOZA, Argentina, ko- S- štokas — malūno, kombi- 
vo 4. — Policija norėjo suim- ™oto su lentpiūve. Visi diplo- 
ti vieną vyrą, kaltinamą savo niautai savo projektus gynė, 
žmonos nužudome. Jis pakilo kad Kautų universiteto baigi- 
kovon. Jis pats ir kiti du as- mo pažymėjimą — diplomą, 
menys žuvo ir 5 kiti pašauti, taip pat inžinieriaus vardą ir

____________ teises.
UŽ TAI, KAD VAŽIAVĘ ! Diplomų -gynimas technikos 

PER KIEMĄ, NUŠOVĖ fakultete daromas viešai. Šie-
„ , > , • -r* , * . uiėtf kaip ir kitais metais, į jį
Kelmes valsčiuj, Palušuojų . . _ . .. . . . . *i -rr , -v , . atvvko švietimo ministens, fa-km., per Valantinaviciaus kie- , ,A . . . * . , , ,x ’ .. .. kulteto dekanas ir vadovybė,mą ėjęs kelias, tačiau jis jj, . . . y............... ,.

, , .... ~ , geriausios inžinierių jėgos, di»kadangi kelias oficialiai doku- , • , • . . .;, y plomantu draugai ir pilna au-mentuos nebuvo pažymėtas, L. .. , , . , .... •«,».. ditorija studentų, daugiausiapereitą vasarą išarė, užsėjo 4 . . ,... . . . , . taip pat technikų,rugiais ir aptvėrė tvora, kad
per jį niekas nevažiuotų. Ne- Pirmajam savo projektą te
žiūrint tai, 3 kaimo gyvento->ko K»nti P. V Br\Uini. kuris 
jai vasario 3 d.: Ž. Orvidas, no t;k sr.vo argumentacija, bet 

ir iškalbingumu labai vyku
siai pasirodė ir visiems užim
ponavo.

PASITARIMAS
Sąryšy su įvykusiu Berly

ne lietuvių studentų sumuši
mu buvo SL Gallene (Šveicari
joj) aukštuosius mokslus bai
gusių kauniečių pasitarimas. 
Nutarta neatidėliojant kreip
tis į Lietuvių Užsienio Aka
demikų Sąjungą, kad šioji im
tųsi žygių prieš panašius įvy
kius Ir kitose Vokietijos vie
tose ir kviesti Lietuvos stude
ntiją, kad ji nesektų vokiečių 
pavyzdžiu.

A. Orvidas ir P. Janušauskas 
nutarė per kiemą pervažiuo
ti ir pradėjo griauti tvorą. Ū- 
kininkas iš pykčio tuos tris 
kaimynus užpiudė šunimis, o 
galų gale, pasiėmęs savo me
džioklinį šautuvą, šovė ir sun
kiai sužeidė P. Janušauską. 
Šis Šiaulių miesto ligoninėj 

'mirė. žmogžudys suimtas.

Ligi šiol technikos fakultetą 
per visą universiteto darbo lai 
ką bus baigę ir gavę inžinie
riaus vardą su teisėmis ir lai
psniu 52 žmonės. Ši laida iš 
eilės yra dvyliktoji. Inž. Ba-

KOVA SU LIGOMIS

Kovai su apkrečiamomis li
gomis jau parengtas atitinka
mas įstatymo projektas. Juo. 
numatoma, kaip tokia kova tu
ri būti vedama ir kokių įpa
reigoti Organai turės imtis 
priemonių tų ligų plitimui su
laikyti.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 
lietus, paskui sniegas; vakare 

bilius savo specialybe yra pa-ir rytoj daug šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

kad juodasis riteris vis dar negali užmirštį 
savo viešpatavimo laikų Pabaltijo pakraš
čiuose ir galanda kardų. ‘‘Konsulai budėki
te!” — ragina baigdamas “Pedeja Bridi.”

Taigi, nors kartų latviai aiškiai ir griež
tai gina Lietuvos pusę tarptautinėje politi
koje. Nors jie tai daro patys nusimanydami, 
kad vokiečiams laimėjus Klaipėdos bylų, ir 
Latvijos interesai, kad ir netiesioginiai, bū
tų paliesti. Bet vis dėlto jų spaudos rodomas 
palankumas Lietuvai yra reikšmingas daly
kas. • ,

Mes daug kartų esame rašę, kad Lietuvai 
ir Latvijai reikia užmegzti ko glaudžiausius 
santykius. Mūsų nusimanymu, visos Pabal
tijo valstybės (Lietuva, Latvijų, Estija) tu
rėtų susijungti į stiprių sųjungų.

Tokių sųjungų įsteigus, jų visų ateitis 
būtų apsaugota. Išėjus į tarptautinę politi
kos arenų, taip pat žymiai būtų lengviau 
ginti vienos ar kitos Pabaltijo valstybės in
teresas.

KLAIPĖDOS BYLA TAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOJE

Faktai, dėl kurly vokiečiai 
skundžiasi

(Tęsinys)
Praėjusių metų gruodžio 17 

d. p. Boettcher, jis tada buvo 
Klaipėdos direktorijos pirmi
ninkas, iš anksto susitaręs su 
Reicho valdžios organais ir 
Respublikos Vyriausybei neži
nant, išvyko, lydimas dviejų

zos, rašo vokiečių pasienio va
ldžiai, kad tie ponai vyksta į 
Berlynu derėtis su “Reicho 
valdžios organais” ir kad y- 
ra paliestas “svarbus vokie
čių interesas.” Tuo tarpu mes 
labai gerai žinomė, kad lietu
viškų kiaulių importas, prieš 
kurį Reicho vyriausybė iškė
lė neperžengiamų savo muitų 
tarifų sienų, vis dėlto nesu- 

seimelio narių, į Berlynu ir,daro “svarbaus vokiečių inte
reso.

LATVIAI IR KLAIPĖDOS KLAUSIMAS
PASITIKĖJIMAS BANKAIS

Latvijos spauda stipriai parėmė Lietu
vy Klaipėdos byloje.

“Jaunakas Žinąs” specialus korespon
dentas aprašydamas Klaipėdos dienų Gene* 
voj, konstatuoja Lietuvos užsienių reikalų 
nūnisterio dr. Zauniaus laimėjimų. Tarp kit
ko, jis daro tokį palyginimų tarp dr. Zau
niaus ir Bulowo: ‘‘Jau iš karto teko pasaky
ti, kad niinisteriui Zauniui buvo gera diena. 
Jo elegantiškas ir labai drąsus pasirodymas 
ir puikus prancūzų kalbos mokėjimas, man
dagi ironija, visa tai padarė gerų įspūdį. Jis 
pranešė vokiečių delegatus. Vokietijos atsto
vas, valstybės sekretorius Bulowas, bendrai, 
neturi savo garsaus giminės, buv. valstybės 
kanclerio, kalbos dovanos. Jis kažkų šnabž
dėjo, kad visai nebuvo girdėti. Taip ir išėjo, 
kad jis nedarė kaltintojo įspūdžio, kuriuo jis 
iš tikrųjų buvo. Zaunius greit paėmė savo 
priešininkui ofensyvą iš rankų ir įmanievra- 
vo jį į gynimosi padėtį. Zaunius taip griež
tai pareiškė kad Boettcherio kelionė turėjo 
politinio pobūdžio jog tai't u rijo klausyto
jams palikti aiškų įspūdį. Kai Būlowas ban
dė šį pareiškimų paneigti, Zaunius jau buvo 
pasiekęs tai, kad Vokietijos delegatas jau 
buvo defensyvoj, nors jis buvo užpuolikas. 
Korespondentas konstatuoja, kad Klaipėdos 

* bylos finalo čia sekama su ypatingu susido- 
| mojimu.

“Pedeja Bridi,” konstatuodama konfli
ktą, pareiškia, kad juo turi susidomėti ir Lat
vija, nes jis atskleidžia vokiečių šovinizmų 
ir baltiečių ir hitlerininkų amžinai verdančių 
karingų dvasų. Byla, be juridinės, turi ir įdo
mių politinę pusę. Ji dar kartų įrodo, kad 
daugelio vokiečių, kaip mažumų atstovų, loja
lumas Pabaltijo valstybėse yra abejotinas. 
Primindamas įvykius Tilžėj, kur buvo šau
kiama: “Mirtis Lietuvai”, laikraštis pastebi,

J. Valstybių vyriausybė griebiasi šiokių 
ir tokių priemonių krašto, biznio atgaivini
mui. Vedama kampanija paskatinti žmones 
grąžinti į bankus savo indėlius, paleisti apy
varton laikomus šen ' ar ten sukrautus savo 
pinigus.

Bet iki šiol tos ir kitos pastangos nėra 
sėkmingos. Tai dėl to, kad žmonės nepasitiki 
bankais. s

fe tai, kad ir vienam Cook’o apskrity — 
Chicagoj ir apylinkėse — per porų metų apie 
90 bankų uždaryta. Žmonės neteko savo pi
nigų. Jų indėliais pasinaudojo nesąžiningi 
bankininkai. Likučiais šiandie naudojasi kiti. 
Likviduojant turtus indėlninkams išmetamaA
ten kelintas nuošimtis.

per 3 dienas ten derėjosi su 
vokiečių vyriausybe. Oficialus 
šios kelionės pobūdis, nežiū
rint priešingų tvirtinimų, bu
vo nustatytas'tokiu būdu, kad 
niekaip negalima abejoti. Pri
pažindama, kad p. Boettche- 
ris vedė derybas su vokiečių 
vyriausybe, ta pastaroji ste
ngias sumažinti jų reikšmę, 
tvirtindama, kad tos derybos 
lietė nekenksmingus klausimus, 
priešingai, net naudingus, bū
tent, Lietuvos kiaulių ekspor
tų į Vokietijų.

Aš gailiuos, turėdamas pa
reikšti, kad! informacijos, ku
rias Lietuvos vyriausybė turi, 
radikaliai skiriasi nuo vokie
čių versijos. Derybos, kurios 
įvyko Reicho maitinimo mini
sterijoj ir kuriose dalyvavo | ni$ 

! seimelio narys, p. < Baltramie-

Tai tau ir bankai, ir taupyk žmogus pi 
nigus juose.

Bankai yra reikalingi žmonių pasitikėji
mo. ' »

Norint atgaivinti krašte bet kokį “biz
nį”, kaip tik ir yra reikalingas pasitikėji-

. Jus, kiaulių eksporto speciali
stas, kaip buvo pareikšta Klai 
pėdos seimely, ir p. Gubba, ga
lėjo liesti tų klausinių. Bet p. 
Baltramiejus išvyko, o p. Boe- 
Itcheris ir Gubba dar avi die
nas pasiliko Berlyne ir ture

mas bankais.. Vyriausybė gali pasitikėjimų jo, mūsų žiniomis, pasikalbę-
' <1 Tl i l.’fl lzi O Viri OTl O 2*__  ITTlll.-l A T*  zgrąžinti. Tai gaji atlikti kiekviena atskira 

valstybė. Reikalingi įstatymai, kuriais būtų 
garantuoti žmonių indėliai bankuose. Jei 
indėliai būtų garantuoti, kad jie nežus, tada 
neįvyktų “puolimai” bankų. Tada ir banki
ninkams nebūtų susikrimtimo.

Antai, Kanadoje žmonių indėliai bankuo
se garantuoti ir ten neįvyksta “puolimų.” 
Jei dėl depresijos vienas kitas bankas už
daro duris, indėlininkai yra ramūs. Jie ži
no, kad jų pinigai nežus, kad kiekvienas cen
tas bus grąžintas. *

O kaip čia yra f Čia uždaro bankų ir 
likusiais indėliais dažniausiai/ politikieriai 
naudojasi. Indėlininkai turi laukti metus ki
tus, kol gauna vos menkutę savo indėlių da
lį. Viskas pragaišta.

n

jimų Wilhelmstrą$sėj. Iš ant 
ros pusės, aš reikalauju Res
publikos Vyriausybei teisės 
spręsti apie tai, kas yra nau 
dingą Lietuvai.

Slaptas vokiečių konsulo 
dokumentas

Vokiečių generalinis konsu
las Klaipėdoj slaptam doku
mente, kurį jis įdavė p. Boett- 
cherini tarpininkaujant, p. Ba
ltramiejui, kad tas galėtų nu
vykti be lietuviško paso ir vi-

Vokiečių iaikrašiis, papras
tai gerai informuotas apie vi
ską, kas vyksta, Deutsche A1L- 
gemeine Zeitung, rašo
šio mėnesio 11 dienos numery, 
kad Boettcherio ir jo draugų 
derybos su vokiečių vyriausy
be galėjo turėti tikslu pašal
pas, kurias Vokietija yra pa
reiškusi prisirengusi mokėti 
Klaipėdos teritorijos teisėja
ms, administracijos valdinin
kams ir mokytojams padengti 
skirtumui, kuris yra taip tos 
kategorijos valdininko algų 
Lietuvoj ir Vokietijoj. Tos de
rybos taip pat galėjo turėti 
tikslu, rašo tas pats laikraš
tis, klausinius, liečiančius su
sitarimų — apie kurio buvi- 

antra vertus, Lietuvos 
vyriausybė nieko nežino, — 
kuriuo būtų leista Klaipėdos 
teritorijos jaunimui studijuoti 
ir laikyti Vokietijoj egzami
nus, rezervuotus vien tik Rei 
cho piliečiams.

Paryžiaus 1924 metų gegu

žės 8 d. konvencija dėl Klai
pėdos teritorijos, kiekvienas 
klaipėdietis, ipso facto tapęs 
Lietuvos piliečiu, turėjo teisę 
optuoti vokiečių pilietybę, kas 
jį vertė dvejų sekančių opta-

!

TELEFONISTĖ
(Tęsiny J)

Kažkoks kvailas džiaugsmas 
jai už širdies.

— Aš jokiu būdu tuo netikėsiu...
— Garbės žodis I 
— O kodėl jūs jai skambino!!

, —« Todėl, kad jos toks pat .malonus
balsas, kaip ir jūsų. Taip, tik jūsų ele- *
gantižkesnig ir skambesnis.

— Pašiepiat mane.
— Nėra kito tokio žmogaus atviro,

kaip aš. Vienišai ir užmiršti žmonės vi- 
suūaet atviri. Be to, aš nevisai jaunius.

— O jūs labai ilgitės!
— Neapsakomai!.. ' t
Nuoširdžiai ir jaudinančiai vienišas

nioters balsas pasakė vienišam vyriškiui. 
— Man jūsų gaįla.
.— O kaip jūsų vardas? Pasakykit! 
— Nina!
Ir kraujas mušė jai į galvų, kai ji tų 

žodį ištarė. .
— Man labai patinka jūsų vardas. La

bai Kada jūs vėl dežuruoait! .

griebė

— Penktadienį! Na, labanakt, aš iš
jungsiu.

3.
Ji atsilošė ir susimąstė. Atrodė, kad 

nieko ypatingo neįvyko. Juk dažnai nak
tim taip pasikalba ne viena telefonistė. 
Ji tai žinojo.

Bet šis nepažįstamas žmogus, atsitik
tinai užtikęs ją, kitos ieškodamas, įsimy
lėjęs į elegiškus, skambius moterų balsus, 
pirmą kartą gyvenime ją sujaudino.

Pirmą kartą ji nuėjo namo, nežiūrė
dama piktai į praeivius; pirmą kartą ji 
nesibarė su sargu, kuris visumet ilgai ne- 
atidarinėdavo jai durų, ir pirmą kartą ji 
savo gyvenime nepajuto, kad jai diegia 
šoną. Smulkiais žingsniais, kaip jauna 
mergaitė, ji nubėgo į savo kambarį ir at
sigulė. Ji gulėjo ilgai, žiūrėdama į tamsą 
ir negalėdama užmigti.

Savo gyvenime ji nepajuto nė vieno 
šviesesnio spindulėlio. Niekas nebuvo jai 
malonesnio- žodžio taręs, niekas ne nušvie
tė gyvenimo tamsybės, kuri ją buvo apgau
bus nuo pat mažens. Nė Viena švelnesnė 
vyro ranka nebuvo paglosčius jos galvos,

vokiečių pilietybės, pasilikite rmininkas gulina, taip pat iš 
Klaipėdos teritorijoj, prisioė- Berlyno, pranešimą apie tam 
kitę, pasilikdami, prie vokiš- tikras vokiškų markių gumas 
ko teritorijos pobūdžio išiai- (10,000 Rm. laiške, kuris pa- 
kymo. Jei atsitiks vienam ar teko į Lietuvos valdžios orga- 
kitam apleisti Lietuvą, jūs į- nų rankas), perverstas į jo sų- 
gysite be jokio kito formalu- skaitą Tilžėj tikslui, “kurį jis. 
mo vokiečių pilietybę ir visas žino, ir kad asmenims, kurie- 
kitas savo įgytas teises.” Šie-ims tie pinigai skiriami, apie 
ms valdininkams, slapta ir ne- tai pranešta.” Bet koks kome- 
žiūrint formalių lietuvių vo- ntaras atrodo nereikalingas, 
kiečių optavimo konvencijos; Glaudus kontaktas tarp kai 
nuostatų, buvo išduoti liudiji- į kurių seimelio vadų ir buvu- 
mai. Ar tai buvo paraginimas; šio direktorijos pirmininko su 
laikytis priešingo Lietuvos va-į Vokietijos generaliniu konsu- 
lstybės atžvilgiu nusistatymo • latu Klaipėdoj yra gerai ži- 
ir, drįsčiau net pasakyti, savo- nomi tam mieste.
tiška premija už nelojalumų 
valdininkams ?

Kada, po kelelių metų, Lie
tuvos vyriausybė patyrė apie 
šiuos vokiečių vyriausybės žy- 

savo gius, ji pareiškė jai protestų. 
Tada vokiečių vyriausybe pa
reiškė, . kad įsakys savo gene
raliniam konsului Klaipėdoj 
nebeduoti tokių liudijimų. Ta
čiau šios grąžinimo į vokiečių 
pilietybę garantijos neužtęko 

I palenkti šiems valdininkams 
pasilikti Klaipėdos teritorijoj. 
Tada vokiečių vyriausybė pa
žadėjo jiems mokėti priedų 
prie Lietuvos valdininkams 
mokamų algų. Tie priedai bu
vo mokami metų metus, nieko 
apie tai nepranešant Lietuvos 

į vyriausybei. Jie buvo duoda
mi atsižvelgiant į politinį nu
sistatymų valdininkų, kurie

Lietuva turėjo šauktis 
pakto 11 str.

Šie keli faktai, kuriuos aš e- 
su sau leidęs iškelti jums ir 
kurie vieni būtų pateisinę Lie
tuvos vyriausybės šaukimus! 
pakto 11 gir., — įie nejrc 
do, kad Lietuvos vyriausybė 
prisiėmė tolerancijos dvasių i- 
ki kraštutinių ribų

Jūs suprasite, gerbiamieji, 
kad, turint šiuos duomenis, 
Lietuvos vyriausybei nebuvo 
galima nereaguoti prieš nau 
jų tam tikrų Klaipėdos ten 
torijos elementų provokacijų, 
padarytų su Reicho vyriausy
bės pritarimu. Lietuvos vyriau 
sybė išsėmė visas savo turi
mas priemones duoti suprasti 
p. Boettcheriui, kad po viso to, 
kas įvyko, jo pasilikimas Klai-

juos gaudavo. Yra įregistruo- i pėdos direktorijos pryšaky ga
las vienas atsitikimas, kad, ^j° būti kenksmingas terito- 
pats direktorijos pirmininkas Į rL0S *r visos Lietuvos vyriau- 
pasinaudojo tais priedais.

Tie priedai iš pradžių buvo
žinomi, kaipo “paskolos be 
nuošimčių,” paskui kaipo “ski 
rtumas tarp lietuviškų ir vo
kiškų algų.” Ta padėtis dar 
ir iki Šiolei nepasibaigė. Yra 
sunku nepavadinti šiuos vokie
čių vyriausybės žygius liandy- 
mais papirkti kaimyninės val- 
stvliės valdininkus su tiksluvimo metų bėgy persikelti į i 

Vokietijų. Tas konvencijos nuo ' sugriauti tvarkų, nustatytų su- 
statas buvo lygiai taikintinas tarčių. %
valdininkams, jų tarpe ir mo-, Vokiečių laikraščiai, 
kytojams, kurių didžioji dau-| išeina Klaipėdoj, taip pat gau- 
guma nebuvo kilusi iš Klaipė- ! na pašalpų iš draugijų, kurios 
dos teritorijos. Reicho vyriau-; iš pažiūros yra privataus po- 
sybė tada šiems valdininkamsj bfldžio ir kurių būstinės yra 
davė įsakymų: ‘ ‘ Neoptuokite Berlyne. Pats seimelio vicepi-

sybės interesams.
(Bus daugiau)

BUS NUIMTA CENZŪRA

Teko patirtį, kad po, nese
niai paskelbtos naujos tvarkos 
dėl susirinkimų leidimo dabar 
gyvai svarstomas spaudos ce
nzūros nuėmimo klausimas. 
Komendantas išleisiųs įsaky
mų, kuriuo cenzūra bus nuim-. 

Į ta. Tačiau tam įsakyme būsią
kurie įspėta nerašyti straipsnių kur

stančių prieš tvarkų, įžeidžian
čių aukštus valdžios asmenis 
ir t.t., nes už tlai komendanto 
bus baudžiama. Cenzūrą nu
imti manoma artimiausiu lai
ku, gali būt, dar šiomis die-

Taigi, gerbūvio ir biznio gražinimui vn j Lietuvių bankai, kurie turi sąžiningus į nomis.
reikalingas pasitikėjimas bankais. Šį pasitikę- ' vedėjus ir turi žmonių pasitikėjimą, sėkmin- ------ .-----------
jimą galima sukelti indėlių garantija. | gai išsilaikė. / ( PLATINKITE “DRAUGI'

nė vieno karštos lūpos nebuvo jos lūpų 
bučiavusios. Ji buvo jau su tūo apsipra
tusi; jai atrodė, kad ji taip nelaiminga 
gimusi ir iki mirties turi taip vargti už
guita ir piktom akim žiūrėdama į’ visą 
pasaulį.

Jos lūpos ėmė virpėti, per jos skruos
tus nuriedėjo karštos ašaros. Ji karštai 
verkė. Verkė todėl, kad visa jos jaunatvė 
buvo tuščia ir nieko jai nedavė. Ji verkė 
dar ir dėl to, kad jaunatvė galėjo, jai šį 
tą duoti.

Penktadienį lygiai pirmą valandą, kai 
užsidegė ir paraudo lemputė, paraudo ir 
Ninos pageltę skruostai.

— Ar tai čia taiųsta, Nina — at
sargiai paklausė vienintelis jai pažįsta
mas vyro balsas, kurį ji išskirtą iš tūks
tančių balsų.

Ji vos nemirdama iš susijaudinimo,
pasakė:

T. r i— Jus negeras...

— Kodėl, širdele!
— Pirmiausia aš jum uždraudžiu va

dinti širdele, o antrą, kągi tai reiškia!

Argi taip bus kiekvieną kartų, kai tik aš 
dežūruosiu!

— Visumet! — drąsiai ir maloniai 
j atsakė vyriškio balsas.
! Jie vėl pradėjo kalbėtis kaip kūdikiai

viens antrą bardami, pagiręiami. Jis pa
sakė, kad ją įsivaizduoja labai aiškiai. 
Nina esanti brunetė, turinti laibą liemenį, 
kurį jis motery vertina tiek pat, kaip ir 
balsų, juodas akis, įstabiai išlenktas ma
žas raudonas lūpas, garbiniuotus plaukus, 
kuriuos taip malonu glostyti ir bučiuoti...

— Jūs norit, kad aš spėčiau, kokius 
kvepalus jūs mėgstat!

— Na! ,
— Žibuoklių!

Nina vos nesusmuko. Jos krūtinėj 
kažkas lyg sudiegė. Juk ji jau užmiršo 
žibuoklių kvapų. Kokia dvidešimt metu 
kai ji uosto denatūruotą spiritą, kuriuo 
virdavo sau kavą, valerijono lašus ir te
palą, kuris nuramindavo jos šono skau- 
dėjimns. O apie žibuoklių kvepalus ji nie- 
kumet nepagalvodavo. Litą prie lito dėda
ma, ji nusiųsdavo į kaimą gavo tėvams.

Be to, kam jai reikėjo stengtis būti puoš
nia moterim!r

Ji pirmą kartą savo gyvenime nus
prendė pameluoti.

— Jūs burtininkas!
— Aha, įspėjau?
— Taip, jūs įspėjot! \

4.
. Triskart savaitėje ji naktim dežuruo- 
davo. Ir triskart savaitėj vyriškis nuodin- 
davo jų pačiais didžiausiais nuodais.

Nina pati gerai žinojo, kad ji nieku- 
met su juo nesusitiks ir jo niekuinet ne
pamatys. Tai pasakydavo jos veidrodis 
ir labai prastiTūhai, kurių viso buvo tik 
dvi suknelės, senas paltas ir nudėvėta 
skrybėlaitė. O vis dėlto, kada ji eidavo 
dežūruoti, apsivilkdavo geriausia savo su
knele, moderniškai susišukuodavo, apsi- 
laištydavo žibuoklių kvepalais, lyg tikė
dama, kad telefono trūbelė gali perduoti 
ir kvapų ir jos atvaizdą keistam mylima
jam. 't ■■

(Daugiau bus)
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GALINGAS ŠVIESOS ŽIDINYS Sitų aukų toli gražu negali už-
: tekti... -

2. Tad iš kiekvieno parapi-
jonio stengiamasi gauti kas 
mėtai dar po pusę lito pagal

Pasiryžo Lietuva įkūnyti , kų Universitetų yra gimusi 
prieš keliolikų metų gimusių1 Amerikos lietuvių tarpe (19- 
didžių mintį, kuri turės lemia-Į16), kad grįžę Lietuvon aniB* Įypecialines rinkliavų knyge- 
nčios reikšmės krikščioniško- i rikieėiai buvo patys karščiau- j jpg kurios išsiuntinėtos vi
lios kultūros likimui Uetuvo- rieji šitos idėjos propagatpriai, -emg parapijų komitetams, 
je, o iš dalies ir visoje Rytų! (1921 m.) ir kad pirmosios ii Sagįpratusieji, kad ir labai ne

turtingi, šitų duoklę noriai už
simoka, bet nesusipratę ir da
lis biednuomenės šios duoklės 
neineša.

Europoje. Tai, ką senoji vi-1 kartu stambiausios aukos šiam 
duramžių Lietuva, didžių sa-1 Universitetui irgi brolių anie- 
vo vadovų vedama, laimėjo J'ikieeių sudėtos (1921-22 m.).
savo garbei kardu ir gudru
mu, šių laikų atgimusi seniau
sioji Arijų giminė tikisi lai-

Sunku būtų čia tinkamai ir į- 
kainuoti, kaip daug ir Jtaip 
garbingai brolių amerikiečių

mėti mokslu ir išmintimi ide- j jau pasidarbuota pašaukti gy- 
jinei kūryliai ir tėvynės gero- j-veniman tokios didžios svar-
vei. Trumpai ir aiškiai tariant, 
Lietuvos katalikų visuomenė 
nusprendė steigti nuosavų ku
ltūros židinį, katalikiškąjį uni« 
versitetų. Šio didžio sumany

tos kultūrinę institucijų, kaip 
Katalikų Universitetas Lietu
voje. Jų aukos didumas ir gry
numas tuo labiau imponuoja, 
kad visa tai jų padaryta be

mo vykdymas taip sunkiose mažiausio egoistinio išskaičia- 
iių metų ekonominėse ir po- vimo. Jaučiame, kad per jus, 
itinėse sąlygose pareikalaus broliai, prabyla skaistus ii 

iš Lietuvos katalikų tikrai ti- kartu praktiškas idealizmas

u
i

taniškų sielos jėgų ir nepalau
žiamo pasiryžimo bei didelės 
drąsos. Bet reikalo aktualu
mas pasiekė tokių subrendimo 
ribų, kad ir skeptikams impo
nuoja savo realumu ir iš bied- 
niausių sluoksnių ištraukia

statyti paminklus ne sau ir 
ne kapinėse tarp mirusiųjų, 
bet visų mūsų numylėtai Lie- 
tuyai ir Aukščiausiajai Esy
bei, statyti gyvų ir kuriantį 
paminklų tarp gyvųjų.

mes kartu galvojame bent a-i 
pie moralinį, bent apie kokį 
mažutį atsilyginimą gerašir-' 
džiams užjūrio broliams. Mū
sų sumanymų eilėje glūdi pro
jektas suruošti Amerikos lie
tuvių studentijai lituanistikos 
vasarinius kursus ir ekskursi-
jas Lietuvėje, siųsti savo pro
fesorių į Ameriką su paskaitų

SKRAIDANTYS
GYVULIAI

Skraidančios voveris 

Šita keista voverių rūšis gy-

narna kregždinė žuvis, gyve
nanti Atlanto vandenyne, pie
tų Amerikos pakraščiuose ir 
Didž. Vandenyne. Toji žuvis i pasikėsinimo prieš jos gyvy
tiek toli gali skristi, kad daž- bę, nes vienu šuoliu gali alsi 
nai ji užšoka ant plaukiančio

vena šiauriniam žemės pusru- laivo priešakio.
tūly. Jų galima užtikti rytų . ' m x v , • .-. Tos žuvys gali perskristi 20
Sibire, taip pat siaurės Ame- . . m • •m metrų oro tarpą. Tai jau yrarikoj. Tai yra tikras medžiu ... , . . , -J tikras vandeninis paukštis.

ciklais, užleisti Un-te tinkamą (ŠOrvulys, nuolatos skraidąs iš 
vietų anglosaksų kultūrai ir 1 medžio i medį ir žemėn labai 
kalbai ir sudaryti glaudesnius I retai tenusileidžianti.

s to * —vabalėl i ų ir kirmėlaičių.
Skrendanti varlė lengvinu 

gali išvengti įvairių priešų

durti už kelių metrų nuo vie no 
medžio į kitą. J. K

MIRĖ GARVEŽIO KATIL: 
GYVENĘS ŽMOGUS

3. Tael šitai spragai užkišti 
ateina pagalbon inteligentija. 
Kai, kurie apsiima kas metai 
mokėti po 100, keletu šimtų, o 
neretai ir po 1000 litų.. Tai 
Universiteto draugai, kuriuos 
numatoma ateity suburti į ar 
skirus Universiteto klubus.

4., Ketvirtas būdas aukoms 
rinkti — tai per organizaci
jas. Visų organizacijų skyriai 
konkuruoja tarp savęs aukų 
gausumu. Čia didžiausių dar
bų atlieka pavasarininkų kuo
pos; nemažai pasidarbuoja ir 
kitos organizacijos.

5. Aukos renkamos taipogi 
knygomis bibliotekai, įvairiais 
specimenais Universiteto mu-

Skraidančios' vat lės
Tai yra klijai nepaprasta ■ praeiviai nuolat stebėdavo? i 

ryšius su užjūrio lietuviškai J°R skridimas yra gana sa- va,bll ’nsis. Jų galima ūžti- keistu pastatu. Jis buvo sukur 
inteligentija. Lygiai mes no- votiškas, nes sparnų ji netu- ktĮ Javos ir Borneo salose, tag jg apmesto žemėmis dm 
retume siųsti į garsiuosius' n. Jai tarnauja po pilvu iš- taiP Pat i ias panašių skrai- nuo vokieči-ų okupacijos laikų 
Amerikos universitetus dalį tempta plati plėvė, prijungta ^mhų varlių gyvena Japoni- „įnikusio seno garvežio l:i 

prie visų keturių kojų pėdų. Kinijoj ir Indijoj. Kas fįjo< gjtarne “trobesyje,” ii "-u
Todėl kai ji skrenda, atrodo *a’ P°r sutvėrimas ir kaip ji ]ajką gyveno vienas senukas 

skrenda? Varlės skrenda vėl

savo kandidatų profesūrai ru-, 
oštis ir šiuo būdu taipgi ma
nome sustiprinti kultūrinį dra- išsitiesusi ant plonos keturka- 
ngiškumą tarp Amerikos ir mP®8 lentelės, kuri visų vove- 
Lietuvos.

Aukštuosiuose Šančiuos*

savotiškai negu žuvis ar vove-, Motiejus Jankūnas. Jankū
w«veie«, KUI1 visų vove- vadinamu snamu turi nas šiomis dienomis mirė, su

nandv^mle”^ralt^llf keturis — prie kiekvienos ko- '““kęs Šešiasdešimties metų n 
žodšiu, leidžiamės , didį sa-^^ ° £™,j„s po vien, Tai yna ištamp-.^.-Jo ™rtį pastebėjo km

va,m,ng„s kūrybos , san- į i kuZ pastas

Jau paruoštas naujo Univer
skurde sutaupytą skatikų. Ir sįteto statutas numato penkis riejams ir kolekcijoms. Biblio- 
vos tik iškilo mintis steigti lakultetus: teologijos, filoso- tekai bus pravarčios įvairių 
Lietuvos Katalikų Universite-( fįjos> gamtos, teisių ir komer- kalbų knygos, žemėlapiai, is- 
tą, dar neturint aukoms rinkti cįjOs. 1932 rudenį manoma at- toriniai dokumentai ir tt. 
■vomiteto ir neišleidus jokio įdaryti bent porą fakultetų, o Platinama visuomenėje
paraginimo, o smulkios ir sta- kiti galės būti įkurti už vie- mintis, kad geri žmonės neuž- 
mbesnes aukos bei pasizadėji- nų ar kelerių metų. Tai pri- mirštu mūsų Universiteto ša
mai pradėjo plaukti visų. Lie- derės nuo to, kaip greit sr- vo testamentuose, užrašytų 
tuvos kraštų neišskiriant net Spės mokslo darbui pasiruošti jam apdraudos polisų, pinigų 
baisiai nubiednejusių kainių. Ieikalingas profesorių kadras, ar kitokio turto. Kiekvienas 

ai parodo, kaip katalikiškoji (Jreitu iaiku nenumatant la- toks aukotojas, žinoma, gąlė- 
»• e^Ur°i > ,_suonyen®' įvertina j)aj stambių aukų, kol kas nes tų nurodyti kuriems tikslams, 
si didį u.Taros žygį. Dar joks planuojami patys brangiau- kurioms mokslų šakoms ar į- 
įtas sumanymas, jei nemine- sįejį fakultetai, kaip medici- staigoms jo palikimas turėtų 

ti nepriklausomybės karų, Lie- nos if technifeos. Pasitenkina- būti sunaudotas.
tuvoje nepatyrė taip solida- ,iia taįs fakultetais, kurie pi-į 7. Galop, gal būtų leista 
raus ir tvirto pritarimo ir taip giau kainuoja ir kuriems pa- mums pasvajoti apie tokios 
gausių aukų, xaip pradėtas sitikima surinkti pakankamai rūšies aukas, kokių gauna 
vurt Katalikų L mversitetas. aukų. viskas daroma didžiau- kiekvienas Amerikos universi- 

Visa tai turint galvoje da- sio taupumo principu. Algos tetas įvairių “Memorial Hali” 
rosi nuostabu, kad per ketu- profesoriams numatomos apie«pavidale. Amerikoje daug yra 
ris paruošiamųjų darbų mene- du kart majžesnės negu vals_, tiek turtingų lietuvių, kurie 
sius musų komitetai dar ne- tybiniame universitete. Naujų1 Lietuvos kainomis galėtų Uni- 
sikreipe į savo brolius lietu- atatyba bug pradėta tik < vergitete pasi8tatyti visai pui
kus gyvenančius turtingoje surinkus šiam tikslui specia- kų savo vardo “Memorial rū- 
ir duosmoje* Aųienkoje. Juk ]inį fond^ Pačiam universite- mą”. O gal gerasai Dievulis 
beveik nėra Lietuvoje žymes- to iSlaikynnri tikimės prisira-rir duos vienam kitam mūsų 
nes pnva mes u unneą į. pkioti pakankamai lėšų pačio- broliui pakankamai to švento-
ai£°S’ vUri. nebl1^ Pa81110^' je Lietuvoje, o iš užsienių,

.lojus, mjūno broli, gausia daugiansia iš brolių
pinigine parama. Iki ši, die- drjstume tikėtis stambiau- 
nų mes nesikreipėm į brolius

kų darbą, kupini pasirylžimų 
ir entuziaziųo, sekdami gar
siųjų amerikiečių pavyzdžių, 
kuriems darbo gausumas ir a- 
pystovų sunkumas teikdavo 
,tik džiaugsmo ir narsumo. Ir 
tikimės, kad šitame sunkiame 
ir kilniame darbe suskubs 
mums į pagalbą abiejų konti
nentų geriausieji lietuviai, tro- 
kštantieji kurti savarankią ir 
pilnutinę lietuvių kultūrą, per 
sunktą įtakos, atremtą į senas 
ųiūsų tautos tradicijas ir pa
puoštą visų amžių žmogau^ 
dvasios laimėjimais. Mes aiš
kiai jaučiame, kad šių laikų 
lietuvių tautos didybės kelies 
eina nebe tiek senąja borizoi. 
toline, kiek nauja vertikaline 
kryptimi, kurioj nėra ribų ir 
kuri siekia Visagalio išmin
ties.

Lietuvos Katalikų Universi
tetui Steigti Komitetas:

jo įkvėpimo paaukoti tokių 
rūmų statybai. Už $50,000 — 
$100,000 dolerių Lietuvoje ga-
Įima pastatyti rūmus pakan
kamus kuriai nors plačiai mo-

...... . y. ._ . . « — .kslų šakai, bendrabučiui artikėjimą jos pačios jėgomis ir, • , . . . ,A A . ¥T.
kuiliais medžiaginiais ištek-' Mes nedrįstame precizuoti, įnet Vlsam fakujtetui. Visų mu
ilais, o taipgi vengdami* per- kaiP> Per kurias organizacijas Į81Į yP»tinOT rūpestingumą tu- 
daug išnaudoti užjūrio brolių ,ir kuriuo metodu broliai ame- Pa™rgti geros bibhote- 
duosnumą tuo metu, kai jie rikiečiai turėtų aukas rinkti,kos pastatymas ir įrengimas, 
ten Amerikoje pergyvena tik-,Katalik|A Universitetui. Mes Zmolute, brokai, kad Lietuvo- 
rai sunkius bedarbės ir eko-1 Sotume tik painformuoti a >Je dar nera aei vienos biblio- 
nominio krizro laikus. Mes Pie Lietuvos daromas rinklia- *ek°8’ kur butV &ahmas rim- 
manėme palaukti, kol laikas :vas» kurios Jau varomos darbas patogiose
pagerės ir Didžiajai Respubli- ri°Pu būdu. Būtent:

[Pradėdama skristi kojas su- a. a. Jankūno lavonas buvo
perskristi ir kur nori nusilei-, nasispi į nuvežtas į lavoninę,
sti. Uodega, kuri būna iki 60!g.,aurtzia pne. kuno’ pasl¥T') 
centimetrų ilgumo, tarnauja 1™ lr °re k°'1U sparnus lštl<H Jankūnas buvęs visai sveil-

Prof. A. Tumėnas 
Prof. Dr. J. Eretas 
Prof. Dr. K. Pakštas 
Prof. kun. Malakauskas 
Dr. P. Karvelis 

Liet. Kat. Universitetui Au
koms Rinkti Centralinis Ko
mitetas: ./

Dr. P. Karvelis 
Kun. Dr. J. Vailokaitis 
Kun. V. Mielaška 
Dr. Gylienė 
Dr. J. Grinius

Kaunas, 1932 m. vas. m. 18 d.

voveriai kaip vairas.
Edą ji vaisius o karta,s ir

vabzdžius.
Žuvys su parašiutais 

Šiltesnėse jūrose yra žuvų 
rūšis, kurios gali skristi. At- 
sidūrusios pavojuj prieš plėš
riąją žuvį, ji neria iš vandens 
ir skrenda oru, nusileisdama 
ten, kur nebėra pavojaus. Y-l 
patingai jos mėgsta skristi, e- 
sant vėjui, prieš vėją. Spar
nus joms atstoja priešakiniai 
pelekai, išaugę labai dideli 
prie žuvų nugaręs. Išsikėlu
sios iš vandens tos žuvys gali 
skristi tik tiesia kryptimi, nes 
sparnų judint negali. Išskėsti 
pelekai tarnauja kaip para
šiutai nusileisti. Plasnoti jais 
+aip pat negali.

Jų yra keletas rūšių,. bet 
ypač gerai gali skristi vadi-

[ šia. Nelyginant ant keturių 
parašiutų ore laikosi ir skre
nda.

Toji varlių rūšis yra mažes
nė už mūsiškes varles, nuola
tos skraido po medžius ir krū
mų lapus, ieškodama sau mai-

proto žmogus. Vargęs taip 
stačiai iš įpratimo. Pragyveni
mui jis užsidirbęs, kai ka 'n 
suskaldydamas kokį vežimą H i 
.malkų, ar kitą kokį lžmonėi.:s 
patarnavimą padarydamas.

sios paramos naujų rūmų sta- 
amerikiečius, norėdami Lietu- tybai biblioteko8 ir laborato.
vrifi vicnnmnnmo nnp/lvri’i r\oci _ * . .vos visuomenėje ugdyti pasi- rijų įrengimui.

— Žiogai labai veislūs gy
vūnėliai. Viena patelė iš karto 
padeda nuo 600 iki 800 kiau
šinių. Tokiu būdu per metus 
viena porelė gali savo giminę 
400,000 narių padauginti.

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. Gordon, 
54 m. amž.

“DRAUGAS’’ PUB. CO.,

2334 So. Oakley Av-

Chicago, III.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.

Rasi. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI: *

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

J. Dimša
3347 Aubum Avė.
Kun. J*. Mačiulioni>, 

v 2334 S. Oakley Avė 
Z. Gedvilas

12311 So. Emerald Avi.
M. Šlikas

10555 S. State S L

ir1

Skalbiamos Elek- 
trikines Mašinos 
Sattiys Laika ir 
Gražiai Išplauna

kai sugrįš seniau buvusi-gero
vė su tinkamais uždarbiais 
jos darbštiems gyventojams.

apystovose.
Tai tiek informacijų apie

aukų rinkimą. Kai steigiamie
ji darbai jau bus toliau pa
stūmėti ir visi projektai galn-

1. Viena rinkliava per me
tus visose Lietuvos bažnyčio
se. Ji vyksta nuo Naujų Metų

Betgi maloniai mos ™»te-'ir Velyln,. Pirmoji » pradėjo tinai nastat ti me8 
bmo paj*.,, amenk.emų nžklau v.lkaviSlrio vyskupija. Bied- sime |afiau ^onnn<)® 
sirnas apie mus, darb, e.gr,: „ose Dzūkijos parapijose, kur amerikiedi, Tis„Xn Numa. 

keli, įtakingų Amerikos Lie- parapijos eiliniams reikalams tome tai^ ir del<Xy 
tuvi, orgam^j, vada. gera- badavo p,r pa,^ sureu- ienu k
SirdiSka, pasiūlė mum, gausi, kama p0 IitU8< „ p0 ypa.l P P X
paramą ir praeė instrukcijų tingų paskatinimų iki 70- 90 • *
bei iuformaoij,. Tokio kilnu- Katalikų Universiteto pMai jr tiakJ’i Y^Z'ti
mo ^skatinti, mes dnstaii,e rokaUn)8 siaia „įprastai Hto europejiSko8 8var„M 
paskubinti savo žodį ir kartu sunkiais metais sudėjo po 200,' rei-

Vienybė-Stiprybė
z

Gėrę ir teisingą patarnavimą 
bankiniuose reikaluose galite 
gauti savo bankoje..............

prašymą broliams amerikie
čiams.

Prie šios progos malonu yra 
pastebėti, kad pati pirmoji

po 300 litų. Miestų parapijos 
nuo 700 iki 2500 litų. (Mari
jampolė) . Nors bažnyčiose, 
prie Lietuvos sąlygų, galima

mintis įkurt Lietuvos Katuli-'sakyti gausiai aukojama, bet

kalo. Gal būt teks delegacijai 
palaukti, kol ekonominio kri- 

įzio aštrumas bus jau praslin
kęs, nes nenorėtume būti ne-♦
laiku įsibrovusiais svečiais. 

Laukdami brangių dovanų,

Univercal State Bank
3252 So.Halsted Street

, , Kampas 33rd Street

. ~ Chicago, Illinois

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurto* pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Gallngn 
Uostis yra sudaryta 18 18-koa skirtin
gų elementų. 18 vlcų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deka- 
ilo Galinga Mostls kaipo saulėe spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
Msm*. Rankų, Kojų. Nugaros skau
dėjimų. Rankų. Kojų tirpimų ir ar- 
talusj kraujų, nlkstelėjlmų Ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
tmonlų yra paglje. o milijonai da 
iežlno apie tai.

Deksnlo Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kiek Ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
faip: DEKEN’8 NEW D18COVBRT 
OINTMENT. Kalne 76 oentel. 
DEKEN’S OINTMENT 00

HAnTFnni). roWN

Thor washing ma- 
cbine  ....... $59s5($

Magnetic vashiug ma- 
cbine .......... $

• Maytag Fred-
■*k ........  «49.5(

Palengvina Skausmu
Nekentėkite reumatiikų gš- 

llmų ir skausmų. Nusipir
kite bonkg linimento

pain-expeller

«■■■■■_
;R8umatizm8s sausgfitė-
■ Nesikankyklte savų* skaus- * 
a mala Reumatlsmu. Seusgūle ■

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
• — raumenų sukimu: nes skau- _
■ dėjimai naikina kūne gyvybe " 

Ir dažnai ųnt patalo pe«uldo. ■
CAP8ICO COMFOUND mo- ■' 

1 stts lengvai prašalina vtrtml- _
| n ė ta Ilgas; mums šiandie dau- į 
, gybė žmonių siunčia padėka- ■, 

vones pasveiks. Kaina 66c per g 
I paštų 660 arba dvi už S1.66. '
| Knyga: "ŠALTINIS SVEI- ■' 

MATOS" augalais gydytlee. kai- ■< 
' na 66 centų. g'

; Justin Kulis Z
! 6166 80. HAL8TED 8T ■
I Cblca$», UI.■ • ■ ■ • I

Naujas mklget Radio ' 
%

tūbų pagauna Police cal •• 

ir kitas- visas mažas stoti 

tiktai ......... $14eį

JOS. F. BUDRIA, INC.
3417-21 S. fiALSTED ST
Tel. Boulevard 8167—4705

Radio programai lietuvių 
kalboje: W*CFL 970 kvl. ne
dėlioję, pradžia 1:15 po pie
tų. WHFC 1420 kyl. ketver
tais pradžia 7 vai. vakare.



ORĄ U O A S -

NĖRA JOKIŲ PAUAUBŲ
Rašinskiene antra nuo Stanciko. Janušauskas ve

jasi Gubystą. Giliene nedave giliuoti Varka- 
lienei. Petrauskui supraizas. Mandravickas

LAIKAS NUSISTATYTI

lvai kitais metais, be abe-į Vokiečiai, norėdami vokišku- 
jonės ir šiemet, daugelis lie-, mų Klaipėdos krašte palaikyti
tuivų vyks aplankyti savo se
nos močiutės Lietuvos bei sa
vo tėvelių,

visgi pralenkė Valančių. Kiti kontestininkai čia gimęs jaunimas vyks ap- 
taip pat bruzda. lrfukyti BaVQ tėvu KiuiUii kra’

ir Klaipėdos uosto svarbų Lie-
tuvai sumažinti, daru didžiau 

brolių-sesučių, o Į sias nuolaidas savo laivais, 
kad tik nesusipratusius lietu
vius atitrauktų nuo vykimo

Šeštadienis, kovo 5 d., 1932

— Popieriui gaminti sunau-, gis siektų nuo vieno iki kito 
dujama per metus 24,500,000 Europos galo. Lietuvoje po- 

gražų vardų nešioja se- l°UU Uialkų’ Taip 1>Ut sunau *Pieri« šiemet žymiai pabran- 

įuuusias Lietuvoje katalikų sa- dojama tiwk P*1 skan,iallh nes pakėlė muitų. Dabar
šitų medžiagų iš karto sudėty i reikia mokėti 10 centų muito 
vagonuosna, tai traukinio ii- už kilogramų.

“ŠALTINIS”

valtims laikraštis.
“Šalimis” uuotia daug įdo

mių skaitymų, kuriuose buua

Vakarykščiai laikraščiai pra.son St., Gary, Ind. .. 139,(X)0 
kad japonai oficialiai i Rėkus, 1350 VVabansia avė., 

paskelbė sustabdų karo veiks- j Cliicago, 111................ 134,560 11914 šalelę. Lietuvon vyk-
nese,

štų, kad tenai susipažintų su Klaipėdon ir kad sau padū
savo tėvelių giminėmis ir sa- rytų gero pelno 
vo akimis pamatytų tėvų gini- skriauda.

nuodugniai išaiškinti musų gy - x lllIlIlllllllilllllliiiiiiiiiiiiiiiNllllllllllillIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIilIlltllliiiiiiiiiiliiil^  

veninio klausimai, “šaltinis” S 1
Lietuvos duoda daug žinių ne tiktai iš 5

Lietuvos gyvenimo, bet ir iš = R AD I O
stant svarbu žinoti, kokiu lai 
vu ir kokia linija norima vy
kti. Agentai, žiūrėdami vien 
dolerio, nesirūpina, kokia li-

Susipratusio lietuvio parei
ga yra. paremti tokias laivųmų ir siūlo čainiams paliau-! Grybas, 224-K W. Adams 

bas. Bet jubiliejinio “Drau- St., Chicago, III. .... 132,770 
go” vajaus kontestininkų len- A. Zolynienė, 6709 Archer 
ktynėse nėra nė kalbos apie Avė., Chicago, III. ... 119,950 i
jokias paliaubas. “Karo” vei- O Kazlauskienė, 4356 S.|nija jo keleivis vyks (bile jis 
ksmas eina visu. frontu; kiek- Rockwell st., Chicago 110,20(1 j gaus savo uždarbį), bet kelei-
vienas kontestininkas griežtai J. Žvirblis, 1513 - 35 Ave.Jvjui turi būti svarbu, kokia___
nusistatęs tęsti kovų ir jokiu Męlrose Park, 111........  85,850linija ir kokiu laivu vykti. Pa- anįgto p^sirLinkite «re’
būdu neduoti savo “nepriete- P. Pabijonaitis, 2320, ,W. 23 į prastai pirmiausia žiūrima pa enįgr pennįĮs n ;eį nepiliečiai 
liui” giliuoti. PI, Chicago, III..........  68,500 togumo ir parankamo. q j y

Štai, kad ir šiandie. Ener- A. G udenas, 6807 C. Camp- Turįnt jūrų susisiekimų su užsisakykite vietas tiktai to- 
gingoji Rašinskiene užėmė Va heli av., Chicago, 111. .. 63,00 Lietuva, kiekvieno tikro lietu- kių bendrovių laivuose, kurie 
rakūlio pozicijų, nustumdama Bugentavičius, 1616 N. Lin- vj0 pareįga vykti Lietuvon ti- jus nuveš tiesiai Klaipėdon jfl- 
jį užpakalin. Janušauskas sma coln St. Chicago, 111. 61,900 tokiomis linijomis, kurių rų keliu.
rkiai vejasi Gubystų. Tačiau Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau- laivai wksta tiesiai Lietuvon- T .
niekas negal pasakyti, kų atei- kegan, 111........... .......... 54,100 Klaipėdon. : būkime susipratę lietuviai
nančių savaitę užgiedos Guby- A. Condratas, 1706 S. Ma-( . . *r uesiduokime savęs išnaudo-
sta ir Stulginskas. Jų “gies- yomensing avė. Pliila. Pa? ,Kodėl mes turime vykti per ti mūsnj senosios tėvynėj ne- 
mė” gali padaryti ne vienam ............................ 48,200 ° ne kitur? Klai naudai.
didelį supraizų. Taigi, pama- Vaicekauskas, 4242 S.* Ma- p<“ a ^ra 'leuin^e 8 įetuvos 
tysirne. , plewood avė., Chicago, I1L uostas’ per kur* nepriklauso-

vusų pasaulio kraštų. =s
Vietoje svetimos spaudos 5

32,0(M)

bendroves, kurios savo laivais 
jūra susisiekia su Lietuvh. Juk
mes negalime norėti, kad kuri 111US-

nuolatinio garsinimo, prašoma s 
dėti savosios spaudos garsini- 2

Išparda vimas
nors laivų bendrovė siųstų sa
vo laivus Klaipėdon, neturėda
ma šių vasarų vykti Lietuvon,

moji Lietuva be kieno nors’ Ilgokai laukėme žinių nuo .......
Gilienės ir Varkalienės. Pasta- Gaižauskas, 148 E. 107th st., inaione» susisiekia su plačiuo-
roji vakar smarkiu šuoliu bu- Roseland, 111...............  31,910 Pasaudu- Klaipėda yia nuo
vo pralenkus Gilienę ir Pet- Bacevičius, 1850 AVabansia "Atmenamų laikų svarbus jū 
rauskų. Bet Gilienė abiem pa- Avė. Chicago, III. ..... 26,700 P^raštys, už kurį senovės 
darė po supraizų. Dabar Gi- J. Vaičaitis, 424 Dean St., ketuvdai labai daug kariavo,
lienė, be abejo, vysis Stulgin- Scranton, Pa................ 25,850 d^ Jogailos nelemto žygio
skų, Janušauskų ir kitus, ži- Ip. Taruška, 2334 S. Oakley ^'“ipėda teko kryžiuočiams ir 
noma, jei pralenktieji, arba že- Avė., Chicago, III. .. 20,35f P° .metų didžiausio-,
miau stovintieji, nepaštos ke- A. Langmanas, 4521 S. \Va- nds aM<omis pasisekė jį Lie- 
lio. Na, tikimės ateinančių sa- shtena^y Avė. Chicago, i tavai atgauti.
vaitę pamatyti kaip eis tarpe III................ ................ 17,700 j Kryžiuočiai, valdydami Piru-'
jų lenktynės. M. Povaitienė, 700 S. 9 st. sų Lietuvų per 500 metų, jų

Mandravickas iš tikrųjų ma- Herrin, III. .................. 9,400 baisiai suvokietino, taip, kad
ndrus vyras, kad pajėgė pra-' A. Nemčiauskaitė .. 8,500 jau daugelis savęs , lietuviais
lenkti tokį stambų veikėjų J. Balsis, 610 Wall St. Rock nebelaiko, nors dar lietuviškai
kaip Cicero Valančius, tik ne- ford, III. ................... 5,800 kalba. Taigi, vykdami per Klai
žinia, kų pasakys Valančius Valaitis, Luzerne, Pa. l,CoO1 pėdų', mes prisidedame prie
pamatęs tokį viskonsiniečio J- Baltrūnas, 945 N. 25z St! lietuvybės pakėlimo Klaipėdos
žygį. Šia proga draugiškų žo- E. St. Louis, III......... 1,000 ' krašte, nes atvykę amerikiečiai'
dį rašau p. Staniuliui. Budėk, A. Paukštis 2225 S. Oakley ! vokiškai nekalba, norėdami ka
Stasy, nes belenktyniuodami ave.„ Chicago, Iill......... 1000; nors nusipirkti, o klaipėdie-
tarp savęs Mandravickas su-------------------------

Į Lietuvų tiktai per Klaipė 
dų ir tiktai jūrų keliu!

K. J. Krušinskas 
Feder. Sekr.

180 Hale Avė. 
Brooklyn, N. Y.

“•Baltinio” spauda visiems 2 
prieinama ir suprantama. “Ša = 
ltmis” labai pigus savaitras- 2 
vis, nes Lietuvoje metams b 2 
litai, o Amerikoje tik 2 dol. 2 
“Šaltinis”' tikrai yra tinkama 2 
ir mdrifhi dovanėlė visiems 2 
spaudos mylėtojams. =

“Šaltinį” atranda viso pa 2 
šaulio laiškai, šiuo trumpu au- S 
resu pažymėti; s

“ŠALTINIS” |
Paštas Mdfcijampolė =

LIETUVA. !

| TIK SUBATOJ ir NED., KOVO 5f ir 6 |
Nuo 20 iki 40% sutaupysit per šį išpardavimą |

Savo skaitytojams užsisaka- 5 
n t “Šaltinį,” “Draugas” vi- S 
suomet tarpininkauja ir už du E 
dolerius užsako “Šaltinį” vi 
siems metams.

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

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

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

ir aukščiau 
pilnai įrengtas 

su tūbomis

— Krautuvės valandos — =

Subatoj iki 10 vai. vak. Nedėlioj iki 2 vai. po pietų |

LIPSKIO KRAUTUVES !
4916 West 14th St. • 150 Broadvvay |

Cicero, III. 1* Melrosę Park, III. =
Cash arba lengvus išmokėjimui' fi

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiminii#

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del šermenų.

Padarome afl’idavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

1
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, 

prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti 
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie-j 

■ čiai, norėdami parduoti pri- C čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
Valančium gali jus pralenkti. — Dėka priešalkolinio ko- į versti kalbėti lietuviškai ir tuo Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- 

Laukiaine žinių nuo Mišių- miteto atkaklaus prašymo (ku-;būdu ir nenorom priseina mo- gentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti!
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen-; 
tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne-Į 
skaito — patarnauja dovanai.

no, Aukškalnio, Rėkaus, Ory- ris daug kitų buvo atmestas) [ kybs lietuviškai, kad biznį su 
bo, Zoiynienės, Kaziauskienės<Mekibkos švietimo ministerija1 amerikiečiais padarytų.
Žvirblio, Pabijonaičio, .Gudė- i 20,000 mokyklų įvedė savai-; ....... ...
no, Bugentavičio, Butkaus, Ko- priešalkolines pamokas, i
ndrato, Vaicekausko, /Gaižaus- Mokytojai kiekvienos savaitės
ko, Bacevičio, Vaičaičio, Lan- penktadie'nį nuo 11—12 vai. 1
gmano ir kitų. .supažindina mokinius su alko- j

.. bnių gėrimų vartojimo kenks-" V. Stancikas, 170o W. 4»ztl . ,,, mmguinu. Moko pnesalkoli-St., Clucago, 111.......... 460,010 • , . . . . i
z\ „ . „v z nui gmsnuų, pasakoja priešai-j,O. Rašinskiene, 1639 S. 50 k .... , i * -5 . IlOS W. Adams St. Km. 2117* z,- t.. kohftių pasakų, kartaiš daro m „Avė., Cicero, III.......... 454,130 - ■ - ,, y . Teienhon«_ _ .. ... mažas priešaikolines šventes,
P. Varakulis, 724 VVest L8 , ,kuriose rodo pnesalkohnes fil-

St., Chicago, 111..........4o0,230 r» * • • .’ - nias. Be to„ ir į kariuomenę
h. Guby s ta 4335 S. Mozart , „ • . • « n r •, ... . « yra įvestos pnesalkohnes pa-

St., Clucago, 111.......... 448,620 Inokos.
A. J. Janušauskas, 1301 S.

50th Ct., Cicero, III. 427,050 Apskritai priešalkolinis ju-
A. Stulginskas, 1628 S. 5U ėjimas Meksikoj yra gyvas.

Ave^, Cicero, III. .... 406,970 įskaitoma apie 700 įvairių 
Avė., Chicago, 111. .. 247,190 priešaikolintų moterų draugi- v“t*rato

M. Varkalienė, 6315 South Vaikai taip pat turi absti 
coln Avė., Chicago, 111. 239,570 nent^ draugU4, panašių į mū-

P. Petrauskas, 14 Johnson Angelo Sargo Vaikų Šu
st., Binghamton, N. Y. .!ungh- Paskutiniais metais bu-

237 6l(J naudojama priešalkoline
Ag. Gilienė 3131 Emeraid ,ad’° programa.
S. Staniulis, 6651 S. Talman — Šiomis dienomis vienas 

Avė., Chicago, III. .. 221,150 milžiniškas keleivinis laivas iš 
s V. R. Mandravickas, 815-45 Austrijos plaukė Amerikon,
St., Kenosba, Wis. .. 177,550 bet neturėjo nei vieno kelei-

A. Valančius, 1226 S. 50 vio, nors kiek anksčiau negu- CHAS A PEPPFR 
Avė. Cicero. III......... 172,3<XX lydavo paimti visų norinčių'. . rr„TITVIa

Mismnas, Roseland, III. 24.; važiuoti. Bendrai laivų ber.d-,155 N. Clark St., Room 909 
W. 108th St................. 144,530 rovės labai kenčia nuo dabar-1 T®lei>h0"e franklin 5745

J. Aukškalnis, 1354 Hani- tinio ekonominio krizio. I Na!lup*hone vicro^^ir^

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS

Telephone Randolph <727

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

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A, SIAUS
ADVOKATAS 

[Miesto Ofisas 77 W. Washlnffton St 
Tsl. Central 2978 

9 ryto Iki 4 po pietų
ltoom 1602 

Valandos:

tarų,
9 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde Park 339S

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 SOUTH 1A 8ALLE STREET 
Hoom 1114 Tel. Randolph 9882 
Vsiandoa ubo 8 ryto iki l vai. rak. 
<841 So. Halsted SL TeL Vlctory 9841

valaatoo — 7 Iki 9 vakare
VUrt., Kotv ir suimtos vakaro

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

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienoiųis? 
Kovo—March 17 d. — EUROPA

Dienos {
LIETUVĄ
Greičiausi 

Garlaiviai Pasauly

3REMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iŠ 

BREMERHAVEK J LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė Išplaukimai 

gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, rei
kalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant grei

čiausią. patarnavimą

North German Lloyd
»>
>»

Baiandžio- 
»,
99

99

99 . 99

Gegužio—May

CHICAGO130 W. RANDOLPH ST.19 d. FREDER1K VIII
22 d. 1LE DE FĖANCE 
25 d. BREMEN

April 2 d. — EUROPA 
” 8 d. — 1LE DE FRANCE

20 d. — EUROPA
23 d. FREDERIK Vili 
29 d. COLUMBUS 
5 d. — BREMEN 
14 d. — PARfS .
17 d. — COLUMBUS 
28 d. — FREDERIK Vili 
3 d. — ILE D E FRANCE 

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

»»

99
99

99

99

99 99

Birželio—J ųne
99 99

99 99

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai.t
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ?

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

I

t



D R A U O A bA š+udienis, kovo 5 d., 1932

CICERO HUMBLES TOWN 4 to 3, būt was held scorless 
OF LAKE during the second ųuarter

wliile Bridgeport scored a
Cicero gained the undisput- 

ed riglit to fitfst place by de- 
feating the fast Lake ųuintet 
21 to 19 in one of the fastest 
ganies of the year. As is typ- 
ical of a £!icero-Town of Lake 
tilt, in the past as were as

field goal to lead at the end 
of the first half 5 to 4. Brigh- 
ton again jumped to the lead 
in the third ųuarter with a 
beautiful long shot by Zvibas 
and tliree free tosses by ot- 
her coniponent of the Brigli-

at present, the game was a1 ton team. Bridgeport manag-
hard fought affair. Both teams 
einployed a fast passing at
tack and a close man to man 
defense.

ed to sink one field goal and 
a cliarity toss to and the 
ųuarter at 9 to 8: In the fourth 
ųuarter Patreikis led the Bri- 
ghton scoring attack which 
led Brighton to victory 19 to 
13.

Sholis, Budrick, Linzie, Rai
nis, and Laskey were the stel- 
lar players of the Bridgeport 
agregation. Brighton was very 
much dependent on Sliemet, 
Patreikis and Zvibas.

Town of Lake opened up 
with the first score, a free 
toss in early minutes of the 
first ųuarter. It looked as 
though it would be another 
one of those tlirilling 14 to 13 
affairs when the ųuarter end- 
ed 3 to 1 in the suburbanites 
favor. The second ųuarter was 
liiuch livelier. Both teams 
showed some clever maneuv- 
ering of the bąli būt to no 
avail, the opponents baskevs 
were too well guarded. The 
ųuarter ended 9 to 8 in Cice
ro ’s favor. In the third ųuart- 
Cicero forged ahead by sink-
ing one field goal and four
, .. . i i m e Marųuette dnibbed Vestchanty tosses wlule Town ot . '. , . bide tor seventh place in theLake was sconng one field , ,. . „ , . . ., I league by a score of 42 to 22.goal and one tree toss. At the _ . . * , 

end of this period Cicero a-

Providence went down in 
defeat before a powerful Edi
son Co. teain by a score of 
34 to 24. The game wąs play- 
ed in fast style and exciting. 
Nelson of Edison took the 
scoring honors.

gain led by a score of 15 to 
11. The fourth ųuarter was 
one of the most exciting ųuar- 
ters ever played at St. Phil- 
lip Gym. Town of Lake was 
fighting desperately to over- 
come Cicero’s lead. Cicero was 
fighting to maintain the lead. 
It was Cicero’s ability tohold 
the lead during'the finai mi
nutes of play that kept the 
Lake team from scoring and 
conseųuently meant victory 
for the suburbanites by o 
score of 21 to 19.

Vaičkus of Town of Lake 
was scoring laurels with tliree 
field goals and two free tos
ses. Budrick of .Cicero hadtlie 
bulk of Cicero’s score to his 
credit with two’ field goals 
and two free tosses. Z

’As to the playing inerits of 
the players of both tearus only 
the best praiseš oould be ac- 
corded them. The two lofty 
centers Petrulaitis and Bars 
kis eacli scored three points 
apiece, and did a good job of 
guarding each other. The cool- 
beaded Karchauskas of Town 
oi I>ake exhibited some stel- 
lars passing. J. Žukauskas and 
Balsis of Cicero fooled their 
opponents plenty - with their 
clever dribbing. Lake’s Krau- 
cunas And Bajorūnas also sho- 
wed some keen floor work. F. 
Žukauskas of Cicero kept his 
teain to the fore with ftonte 
fast liead work.

In another exciting game
Brighton won from the -fast* ' zBridgeport five by a score of
19 to 13. It was a toss-up bet- 
ween these two teams until 
tho finai ųuarter. Brighton led 
at the end of the first ųuarter

I

K. OF L. MEMBERS ATTENTION
Ali the Knights of Lithuania of the Chicago District are 

asked to be present on Sunday, March 6th, at the 2323 West 
23rd Place, at 8:30 A. M. sharp. Disregard all other notice3 
that you may have, and' be present at West Side.

Marųuette 42

Mikužis, rf........... 5
Raginis, lf........... 7
P. Beinoris, c. ........... 2
Juozaitis, rg. ........... 1
E. Beinoris, lg. .... 1
Eizbergis ................. I
Noruilas ...........^./. 1
Balskus .................

fg. ft. p.
0 U 
1 1 
0 0
1 
1 
1
0 3

1*02

Totai 19 4 11
West Side 22

fg. ft. p.
Zalatorius, rf. .... 0 0 0

Zaura, lf..................\ 1 0 0
Phillipas, c. ............. 1 1 2
Dobrowolskis, rg. ... 3 4 3
Vinskunas, lg......... 0 0 0
Vaicunas ................. 0 1 0
Vaznonis .................. 2 2 2

Totai 7 8 7
Edison Oo. 34

• fg. ft. p.
Nelson, rf. .............. 5 2
Garbine, lf................. 2 2 2
Metz, H., c................... 3 2 3
Ečtdy, rg.................... 2 2 4
E. Metz, lg...................1 0 3

Totai 13 8 13
Providehce 24

' . ., fg- ft. p.
Beckonaitis, rf. ......... 3 3 1

LIETUVIAI AMERIKOJE
1 -- -

WEST PULLMAN. ILL, metų čia gyvenant, rodos, kad

North Side .... 4
Marųuette ........ 4
West Side........3
Indiana Harbor 1 
West Pullman .. 0

6
6
7
8 
9

.400

.400

.300

.111

.000

Team Standing in Round- 
Robin:

won lošt pct
Cicero ............. 10 1 .909
Town of Lake .. 9 2
Brighton ........... 8 3
Bridgeport .... 7 4

----- o-----

Sekmadienį, kovo 6 d., West 
Pulimane Šv. Petro ir Povilo 
parapijoje, įvyks žymėtinos iš
kilmės. Mat, tų dienų 2 vai. 
popiet bus naujos zakristijos 
pašventinimas. Pašventins di
džiai gerb. pralotas M. L. Kru
šas. Po pašventinimo bus Miš
parai ir palaiminimas Švenč.

X Tų pačių dienų 7:30 vai. 
vakare, parap. svetainėje bus

Raginis and Mikužis or Mar
ųuette were largely responsi- 
ble for the victory with fif- 
teen and 12 points respectiv- 
ely. * .

-------- OH—

Raspbid, lf.........
Ronianowskas, c. 
Stumbris, rg. ...
Gudaitis, lg.........
Chemauskas ....

Totai

THE SCORES:

Cicero 21

fg. ft. 
. 1 3 

2 
1

F. Žukauskas, rf.
Budrick, lf..............  2
Petrulaitis, c......... 1
J. Žukauskas, rg. ... 0 
Balsis, lg................... 2

Totai

Karchauskas, rg. 
Bajorūnas, lg. ..

Totai

Patreikis, lf.

Totai

Laskey, rg.

Totai,

L

i'V 4

2 
2 

2 3 
1 2

0
1
1
1
1

3
0
1
2
1

Schedule for Tomorrow:
Outside team vs ?

Kenosha K of L vs ?
Cicero vs Brighton 

Town of Lake vg Bridgeport 
----- o-----

Tomorrow will be another 
big Sunday of some classy 
basketball at St. Phillip’s 
gym. In the first game one of 
the local K of L councils will 

|tangle with an outside team. 
The second game will.be bet- 
ween Kenosha K of L’s and 
one of our Chicago District 
teams. Then in the third game 
Cicero encounters Brighton. 
If Cicero wins tliey are chani- 
pions. If they lose and Town 
of Lake wins from Bridgeport 
there will be a possibility of 
another Cicero-Town of Lake 
tussle.

318 metinis parapijos hankietas, 
7271 prie kurio vestpuhnaniečiai 
636 Į taip ilgai ir stropiai ruošiasi. 

Vakarienei bus: balandžių 
“čap-suis” ir kitų gardumy
nų. Programa bus graži ir į- 
vairi; joje dalyvaus įžymūs 
artistai: ponų Sabonių šeima, 
p. M. Janušauskienė, ponai A. 
Čiapas, K. Pažerskis, J. Savi
čius, pp. Vaičekauskių šeima,

pirmų kartų taip daug žmonių 
lankė bažnyčių ir ėjo prie 
Dievo stalo. Klebonui kun. 
Bubliui gelbėjo svečiai kun. 
M. Urbonavičius dvi dienas, 
kun. Mačiulionis taip pat, kun. 
A. Balinskas (Milwaukee Ra 
cine klebonas), L Draugelis 
ir vokiečių Šv. Jurgio parap. 
kleb. su savo asistentu. Pui
kius pamokslus sakė kunigai 
Urbonavičius, Mačiulionis, 
Draugelis ir klebonas. Dau
giausia darbo buvo vietos kle
bonui. Labai graižų įspūdį pa
darė šeštadienio rytų, didelis 
vaikučių būrys, kai bendrai 
ėjo prie Šv. Komunijos. Prieš 
tai kun. Bublys pasakė labai 
gražų pamokslų, net jaunųjų 
ašaras išspaudė.

Parapijas choras, vedamas 
J. Kailiukaičio, labai gražiai J 
giedojo Mišparus. Ypač vyrų i 
balsai nustebino žmones nau-1

vas teikia sveikatos ir ilgų 
amžių kleb. kun. Al. Bubliui, 
varg. J. Kailiukaičiui. Daug 
tokių gražių pamaldų paren
gė.

Vargšas

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
’ BARGENUS

DIDIS
KOVO MENESYJE

IŠPARDAVIMAS
ABEJOSE

Peoples Fumiture 
Co. Krautuvėse

RADIOS
PLOVYKLAS

IR
SLAVIKAI

7 10 9

Finai Team Standing Before 
Ronnd-Robin.-

won lošt
Cicero ............. 8
Town of Lake .. 8

6 Brighton .........  G
Bridgeport
Providence

G
5

1
1
2
2
5

p< t 
.888 
.888 
.066 
.666

parapijos choras ir p-lė S.
Kiupelytė. Bus ir kalbėtoju, ?.................................„ , , v . . * jomis giesmėmis prieš paminės dalyvaus žymus Chicagos .. ® >. ? .
, v • t , • v. . minimų Švenčiausiuoju. Bet svečiai. Lauksime svečių iš vi- . , ; ., ... . . .... dar labiau žmonės nustebo,sur ir ko puikiausiai pasitik- , . , s.o. a , kaip sekmadienio rytų per►Siuie.

. Sumų p. Rakauskienė sugie- 
CP° dojo “Sveika Marija”. Žmonės 

sako, kad pirmų kartų tokį 
graižų balselį savo bažnyčioj 
girdėjo.

KENOSHA, WIS. •

Kovo 6 d. Federacijos sky
rius rengia sveikatos paskai
tas, kurias laikys dr.A. G. Ra
kauskas. Tai įvyks tuoj po 
“Graudžių Verksmų”, apie 4 
vai. popiet. Kadangi sveika-

NOTICE TO ALL BASKET-,ta brangus turtas, tAd labai 
naudinga žinoti, kaip ji lai
kyti. Todėl visi Vietiniai ir 
apylinkių lietuviai raginami 
atsilankyti nemokamai tų bra
ngų turtų įsigyti.

BALL FANS

Those of you who are in- 
clined to select an All-Knights 
of Lithuania Basketball Team 
please send your selections to 
A. Zickus, 1616 So. 50tli Avė., 
Cicero. The players most pop- 
ular selected by the fans will 
be placed on the mythical 
team. z

Your selection mušt be sent

Ne gana to, ir seserys pran
ciškonės daug pasidarbavo. 
Gražiai papuošė altorius. Ma
lonų įspūdį darė lempučių 
daugybė ir jų perstatinėjimas 
kitaip kas dienų. Užtat tebū
na garbė sesutėms, kad suge
ba papuošti Dievo namų taip 
gražiai, kad žmogus privers
tas gėrėtis ir Dievui garbę 
duoti. Taip pat sesučių gra
žiai tvarkomi ir vaikai bažny-

Vasario 26—27—28 dd. pas jčioje. Tad žmonės dabar tik 
kalba, kad norėtų daug tokių 
pamaldų sulaukti. Tegu Die

nius įvyko 40 valandij atlai
dai ir puikiai pavyko. Daug

.500 in on or before April lst, 1932.

Telefonai:
CALUMET

” 3482
” 0020
“ 6799 ANGLYS

Taip, Jus ga.-’ 
lite pirkti 

sau 
Anglis

UŽ MAŽIAU KAIP
PUSĘ KAINOS

Demonstruojami Radios, pi
lnai įrengti dailiuose kabi
netuose, verti ūki $125, ’
po.................*15.00
1932 metų mados nauji ra
dios tik po .. $-|
Kombinacijos radios su gra- 
mafonu, naujos mados, ge- 
rųjų išdirbysčių,
p°.............$55.00

z
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DIDELIS PASIRINKIMAS IVAIRIĮĮ MALDAKNYGIŲ
BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa

naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 

juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
PULKIM ANT KELIŲj juodais drobės pt. geltonais lapų 

kraštais, kaina .................................... ........................ $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 

(nedidelė knygele), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotaijg la

pų kraštais, kaina ......................................................... 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,

su sagutėmis, kaina ..................................... . ........... $1.75'
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina .........  $1.50
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c

3 10
* ■ /

AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paauksotais lapų kraštais, kainą ..................... $1.25

KANT1CKOS, juod. apt. Tilžės spauda ........................$1.75
į MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

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

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

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

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

“DRAUGAS" PUBL1SH1NG GOMPANY
2334 8OŲTH OAKLEY AVĖNUB,

i. -»
•t

?-

OHIOAGO, ILL

V2 WHOLESALE KAINAS IŠ

Gea. P. Taylor, Ir. Coal Conipaiiy
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street z

Per virš 35 metus pardlvinSjame tiktai pačias geriausias

Šiltai oras verčia mus pataikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas yardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Ganai 3480. . .

Bandyk mūšų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $d.5O 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departmentinių šlorų.

ŠTAI MOSU KAINOS:
Indiana Egg .. ..................... . tonas $6.00
Illinois Egg ................................
West Va. Lump...........................
Black Band Egg......... ..............
Black Band Lump .....................
Red Ash Erie Lump .................
Blue Grass Lump .......................

' Fancy Lump ...............................
Pocahontas Mine Run........................  ”
Pocahon tas.Lump............. .........
Pocahontas Egg ........................

z Pocahontas Nut ........................
Pocahontas Pea ................................ ”
West Va. Be dūmų, 50% rupus
Coke-Range dėl furnasų .........
Canell Block ....................................... ”
Minkštų anglių Ssreenings........
Best Grade Chestnut ...................\”

ORDERIUOK DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mes esame užbondsuoli miesto sveri kai ir kiekvienas vežimas, kuris 
lAvatluoja Iš musų yardo, turi oficialaus sverlko lenkių. Tas garan
tuoja parodytų ant tikleto svarumų.

100.00 Vertes Naujos 
THOR Plovyklės

po ^57.50
$100?00 vertės Naujos 

Maytag Plovyklės 
MODEL F. M., >

po po #55.00
$100.00 Vertės Naujos 

VOSS plovyklės
po ^59-50

.• -**•
‘C ■>A 'i >■

I

tonas $6.00M 6.00
>> 7.50

7.50>» 8.50
>> 9.00M 9.50

9.50>> 6.75
9 9 9.00>> 9.50
»» 8.50
99 6.50
99 7.25
99 10.00

\ ” 9.50
99 4.00

16.00

$28.00 verti pernaujintr 
pilnai gvarantuoti 

Eureka elektrikiniai kaurų 
šlavikai

tik po #14.95
$35.00 verti pernaujinti 

Hoover gvarantuoti šlavikai
tik po 6>95

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

Peoples
FURNITURE CO.

4177-85 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd Street
Tel. Hemlock 8400

1.1 w s .

will.be
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Pirma didelė ekskursija SCANDINAVIAN - AMERICAN 
LINIJOS iš New Yorko laivu

FrederikVIIIGegužio-May28,1932
Kartu su Lietuvių Prekybos Taryba tiesiai į KLAIPĖDĄ.

Didysis Scandinavian-American Li
nijos laivas FREDERIK VIII, ku
riuo plauks “Draugo” ekskursija į 
Lietuvę.

Šiemet Birželio-June 22-26 dienomis Dubline, Airijoje, įvyk
sta svarbus Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Labai svarbu, 
kad lietuviai tame kongrese skaitlingai būtų atstovaujami, kad pa
sinaudotų Kongrese teikiamomis malonėmis ir kad lietuvių vardų 
plačiai išgarsintų krikščioniškojo pasaulio akyse. Iš Lietuvos at
vyks į Eucharistinį Kongresų gausinga ekskursija. Taipgi gausin
gai ir Amerikos lietuviai turėtų dalyvauti.

Amerikos katalikai yra paėmę tam tikslui Francūzų Linijos 
gražų laivų “DE GRASSE”. Laivas išplauks iš New Yorko BIR
ŽELIO—JUNE 14 D. ir plauks tiesiai į Dublinu. Ekskursantai 
kongreso metu tame pačiame laive per 5 dienas turės nakvynę, 
valgį ir visų užlaikymų už tų pačių laivakortės kainų. Tai nepapra
stas patogumas. Nei viešbučių ieškoti, nei klaidžioti, nei ekstra iš
laidų mokėti.

2334 So. Oakley Avenue

....... .... ..........—.... - ■

Antra smagi “Draugo” ekskursija FRANCŪZŲ LINIJOS 
iš New Yorko laivu

France Birželio-June 16 d., 1932
.K

Šis laivas plauks iki Francijos uosto Havre, kur pasažieriai bus pe
rsodinti į kitų laivų ir tęs kelionę į KLAIPĖDĄ.

Francūzų Linijos laivas FRANCE, kuriuo plauks “Drau
go” ekskursija į Lietuvę.

“Draugo” agentūra pataria važiuoti į Lietuvę su šiomis eks
kursijomis, nes jos vyksta per Klaipėdų. Tuo keliu važiuojant su
simažina išlaidos ir vargas, nes nereikia traukiniais važinėti. Pa
galiau, važiuodami per Klaipėdų, remiame vienintelį Lietuvos uos
tų ir tuo būdu prisidėdami prie stiprinimo Lietuvos valstybės.

-■
• “Draugo” ekskursijoms ruošiamas gražus ir iškilmingas Klai

pėdoj pasitikimas.

Šios ekskursijos turės gabius, patyrusius palydovus ir kelionė 
bus pilnai aprūpinta. Manantieji ateinančių vasarų praleisti Lietu
voj prašomi jau dabar į mus kreiptis, kad išanksto galėtume vis- 
kų gerai sutvarkyti. Visi reikalingi dokumentai - pasai, sugrįžimo 
leidiniai ir t.t. parūpinami ir suteikiame visokias reikalingas in
formacijas. Laišku, telefonu ar asmeniškai kreipkitės:

LAIVAKORČIŲ
Telefonas Roosevelt 7790

J/ 1
_

1



Šeštadienis, kovo 5 d., 1932 d r i u n i g x f
i

CHICAGOJE
WEST SIDE .

Misijos Auėiob Vartų Fara-je
Pirmadieni, kovo 7 d., 7130 

vakare mūsų bažnyčioje pra
sidės misijos visiems kartu: 

jaunimui, moterims ir vyrams. 

Misijas duos knn. marijonas 

M. Urbonavičius. Vakarais pa- 

mokslai bus sakomi 7:30, ry

tais 8:15. Misijų metu Mišios 

bus laikomos G ir 7:45 vai.

Kam rūpi sielos išganymas 

ir papuošimas, tegu pasinau

doja Dievo malonėmis, teikia

momis šiuo taip svarbiu gavė

nios metu. “ivų padės ižmo-

kada Dievas ypatingu būdu 

padės gyvenimų pataisyti n 

savo sielų išganyti.

Širdingai prašau visus lan

kyti misijas ir karštai pasi

melsti už atsivertimų, kad Die

vas duotų savo malonę kiek

vienam, per nuodėmes nutolu

siam nuo savo dangiškojo Tė

vo. - *

Knn. J. MačiulionL, M. I. C.

X Verbų sekmadienį vest- 

isidiečiai turės progos pamaty

ti scenoje nepaprastų vaidini

mų. Bus statoma scenoje trijų 

veiksmų drama ‘ ‘ Policija ’ ’,

gui, jeigu jis vis» pasaulį pel- Klot° duktė- Vaidinimui ga 

nyty, bet pakenktų savo'ste- minau“ nauios dekoraeųos,

lai ’, moko mus mūšų išgany- 

Jėzus Kristus. Žmogaus 

yra nemirštanti, tad su

sirūpinkime jos ateitimi. Ne- 

. < beatidėliokime iki mirties, kas 

’ dabar yra mūsų sielai reika- 

linga ir išganinga. Be abejo

nės, yra nemaža sielų apleis

tų, apžėlusių, biaurių, mirtino

mis nuodėmėmis sužeistų. Da

bar yra šv. Gavėnios metas,

nauji drabužiai.

tuvos Vyčių pamaldoms. Mo-

kyklos vaikučiai ateis Mišių 

išklausyti 7:30.

X Svetainėj rezervuota GOD 

vietų pusryčiams. Jei reikės, 

moterys pasirengusios ir du 

šiltu varyti.

X Kam dar nežinomas ke

lias, tegu paima Western Avė. 

gatvėkarį ir išlipa ant 23rd 

Street. Iš čia pusė bloko į pie

tus ir truputį į rytus.

X Nekalto Prasidėjimo me

rgaičių sodalicijos susirinki-

norėtum, kad ta valanda būtų

nors keletu sykių ilgesnė.

Bravo-ir ačiū šių programų

leidėjams, Peoples Furniture OflBas Tel- Grovehin o«it 

kompanijai.

Nuolatinis radijo klausytojai

DAKTARAI:

Res. 6707 S. Artcslan Avė.
TeL Grovehill 0617 I

IUAKUUETTE PAKK

“Draugo’ 50 uuin., Degtu

kas, atrouo, lyg bandytų už

kurti nereikalingų liepsnelę. 

Jis rašo, kad per rėmėjų 8 

sk. vakarienę (vas. 21 d.) pa- 

rap. svet. viena kalbėtoja ne

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Yal.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus
----------------- Z----------------------------- ,-------------------- ----------------

DR- SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motet ų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valundua: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 vo plotų 

(Vakarais: Utarninke Ir Ketvergi Iki 8 vai.).
Seredomia Ir Nedšllomls pagal susitarimą.

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

mas įvyks tuojau po Sumos, visai tiksliai prasitarė apie 

naujame kliubo kambaryje.Įšiosk.veiklumųOj.Bukpa- 

Yra svarbių reikalų, prašoma įsakyta, kad skyrius “atgijo 

visų narių ateiti ir naujų at- i du metai atgal. ’ ’ Taip nebuvo

sivesti. pasakyta. Buvo pasakyta:'

Tel. Ofiso 4050 Rea. 9865

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

KENOSHA, Wl$.
Ofiso vai.:

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

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tik susitarus.

DENTISTAI

Ofiso Ir Res. Tel. Uoul. 6912 Ofiso ir Re*. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAMELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Voki 1-1 ir • vai. vok.

Nedilloj susitarus s •
Vai.: it 7-9 v»l. vakare

MMMioj susitaręs

Tel. Ganai 0257 Res. Prospect 6659 Tel. . Lafayette 5791

X Vienas mokinys paklausė į nors 8-tas sk. gyvuoja jau ke- 

savo mokytojų: “Kam yrarei- lėtų metų, bet sistemingas, ry- 

kalingesnės misijos — ar jau- škus veikimas labiau pasireiš

kė tik porų metų. Juk tai fak-Ne tik vestsidiečiai, bet ir nam ar senam?” Atsakė mo- 

kitų kolonijų lietuviai kvie- Rytoją: “senam yra reikalin- 

čiami verbų sekmadienį 7:30 gesnės ,bet jaunam naudiriges- 

atvykti į YVest Side. Įžanga nes, nes sentų; gali tiktai pa

tiktai 50c. sitaisyti, bet jaunas gali savo.

Auš. Vartų ptjr. klebonas’senatvės nepražudyti”.

X Vestsųidė laukia 11)00 ------------------------------------------

jaunimo rytoj iš visų Cliica- GRAŽIAI DAINAVO, GROJO 
gos apylinkių. Bažnyčioje sė

dynės rezervuotos 9 vai. Lie-

IR KALBĖJO VISAM 
PASAULIUI

Pilone Boulevard 7042

GRAttORIAl:

J, F. RADZIDS
PIGIAUSIA* LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

Praeitų antradienį gamta 

rodė savo žiaurumų. V a&are, 

tai jau iš tikrųjų, nė “nosies 

neonvo galima iškišti laukan . 

net kas turi radijų savo na

muose, tai turėjo progos Ihik-

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano i diliai piUleiStl tų VUkaių, UCS

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III.

reopies Furniture parduotu

vės siuntė oro bangomis Labai 

'gražių rutinų, muzikos ir kai

tas, kų liudija ir 8 sk. ir Cen

tro rekordai. Taigi, dėl tokio 

menko dalyko ieškoti prieka

bių ir net per laikraštį kriti

kuoti, rodos, nebūtų reikalo.

Vakaro kalbėtoja nei vieno 

neįžeidė, nei neteisybės nepa

sakė. O kadangi ji buvo vieš

nia, tai geras išauklėjimas rei

kalauja svečius mandagiau 

traktuoti, o ne per laikraščius 

juos pulti.

‘ ‘ Degtukui ’ ’ patartume ne- 

silaužti į atdaras duris, bet 

uoliau sekti A. R. D. 8 sk. vei

kimų ir nesidrovėti jo gražius 

darbus dažniau laikraščiuose 

pažymėti. Be to, “Degtukas” 

rašo, kad A. R. D. 8-tas sky-

DR. C. Z. VEZELIS
DE N TI S T A S 

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47. Rtre^t

Tel. Canal '6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt Bt., 

Valandos: Nuo 9 iki 12 r^to
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemiock 7691

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

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

iltie. Cicero 1.266 k-Kaj

Tek Cicero 69>7
bų radijo programų 7—8 vai. rius gyvuoja jau septynis nie-

A. PETKUS
vauare. iš tikrųjų, reikia pasa

kyti, kad Peoples Furniture

uK. UUSSEN
LIET Ii VE OEN TĮSTAS 

vai.: kasdien nuo 1* v. ryto iki k
vai. vakare

Neueiiomis ir Seredomis susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

6 iki 8:80 vakare

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

Office: 4459 S. Califomia Avė 

Nedėlioję pagal sutarti č«

Pbone Boalevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS '

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.

•
3319 AUBURN AVENUE 

| Chicago, III. '

■

i'

kompanijos radijo programos (Kotryna).

LIETUVI8 GBJLBOKIU8 < ■ . , . Kad A. R. 1). .k. turi 7

4443 86. TabnauAve, ii įdomesnės pasiklausyti, «e- 'fina omviaiiu 
Tek V ir girna 1290

tus if kad to sk. pirmoji pir 

mininkė buvo A. A. Klimienė $T. Cicero, III.

Tel. Cicero 6756
me-

Sarda 1138
Cnioogu, Ui.

S. M. SKUČAS
LIETUVIS^ GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STRĘET

Tel. Roosevelt 7532

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 4«th ir Paulius Sta 

Tel. Boulevard 5208-8418

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

i

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

>OW»!WWt«

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN^ ir NAKTĮ 

Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų j 
į patarnavimų, kuomet jis yra labiaosiar reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JOtię OHABOBill

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Viai Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

DR. P. ATKOČIŪNAS
t DEN TĮSTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

Tel. Ganai 6 764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Kay
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22mi Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Caual 6122

Rezidencija: 6628 S. RichmonU Avė. 
Teiephone Republic 7 868 

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

įdomesnės pasiklausyti, ge- (us amžiaus, neabejojame, bet j

1 rai išsilavinę dainininkai ir kad pirmininkavo jam aa. Kli- 

daunninkės labai graižini su- mįenė — sunku įtikėt, nes aa.

dainavo tai solo, duetus, o y- Klimienė yra mirus prieš 9---------------- -------------------------------------------------------  -

pač kvartete tai tikrai buvo metus... A.A. Klimienė mirė C«K. Kliauga
pilnų baisų harmonija, kuriai koVo nb) 1923 m. | L e n i" i s t a s S

vadovavo Kastos Sabonis. į ,, Kety,ers*i? subatomb

, J Užtenka, kad Degtukas” w. Ma= y^tem

lai p gerai parengto dr. K. provokuoja gyvuosius, tegu Panedėliais, Seredomis ir retnyčiomis
Draugelio kalba ir adv. J. bent palieka mirusius ramy-1--------------------------------- i--------------- ------------------------------------

Vaičiaus kalba labai domino bėje. 

klausytojus. O jau nauja ir

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOVIS
Lietuvis Gydytojas ii- Chi

rurgas pui'Kele savo ofisus į 

naujų vietų po nuiii. 4645 & 

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 u 

b iki 8 vak.’ Aed. pagal sutar

ti. Tel. Boulevard 782U. Na

mai: 6641 bu. Albany Avenue, 

Tek Prospect 1930.

DR. J. j. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel., Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Ju*. 
bus.

2924 W. WASH1NUTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVasiungton Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Tel e tonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero (82. Res. 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 dieną ir naktį 

V1RG1NIA 0036

AKI V GYDYTOJAI:

graži muzika, kuri buvo pa

tiekto Lietuvoje įgrotomis plo-

X L. Simutis, “Draugo” 

redaktorius, šiandien išvažiuo-

kštelėmis, tai tikrai linksmino; ja į Detroit, Mich. Sugrįš au 

kiekvienų klausytojų. Rodos, tradienyje,

DR. VAITUSH, OPT.

PADLKONĖPAD&K.ONĖ

.t

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas u* Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

lteztucncijos Tel. Plaza 8200

«VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 dieną 
N uo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 iki 12 dieną

Tel. drovesni 1696

DR. A. L IUŠKA
GiutiOjaš *R Coil.otu.ati 

Va.. 9-11 iylo 2-4 ir 7-9 vak.
Serauomis po pietų ir Nedėidteniaia 

tik susitarus
2422 W. Š4ARUUKTTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687
Of.< ir Re*. Tel. Hemiock 2274

DR. h P. PUŠKA
3133 JLLtALadLiTLt OLRiEET

Antras ofisas ir Reziuencija 
6504 S. ARTE81AN AVĖ.

Ofiso Vai. r.uo 9-12 rytais; nuo 7-9 
vok. Antro Of. Vai.; Nuo 2-4 po 
piet. b tara. ir Subat Nuo 1-9 rok. 
šventadieniais pagal sutarimo.

I

ANTAN AS KADO51SK1S

Mirė 25-ta. dieną vasario ir 
palaidotas tapo vasario 2 9, šv. 
rvaziiniero kapinėse ir amžinai 
nutilo ir negali atsidekavot 
tiems, kurie suteikė jam pas- 
kutinj patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mi^ atmindami ir apgailėda
mi jo praslšalinimą iš musų 
tarpo, .reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėka vo jame muąų dvariškam 
tėvui, -kun, Mačlulioniui, Drau
geliui ir Katauskul ir vargoni
ninkui p-nul Brazaičiui kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėkavojaine graboriui 
8. P. Mažeikai, kurs savo geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į a^nžinast], 
o mums palengvino per kęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavo- 
jame “Draugo” redaktoriui p- 
nul L. šimučiui už ^alyvavimą 
laidotuvėse ir sutelkimą vietos 
savo redaguojamam laikrašty 
gyažtam aprašymui apie velionį 
ir pagalios dėkavojaine visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas tė
velį sakome; tešviečia tavo sie
lai amžinoji šviesa.

Kazimiera Vasiliauskienė

Mirė vasario 27, 1932, o po 
gedulingų pamaldų Šv. Jurgio 
par. bažnčloj palaidota kovo 2 
d. v. Kazimiero kapinėse.

Šluoini norime pareikšti gi
lios padėkos žodžius Jo Malo- 
nubel pralotul M. L. Krušui Ir 
jo asistentam už gedulingas pa
maldas ir pritaikintą pamokslą 
bažnyčioj. kur pasakė gerb. 
pralotas, o kapinėse gerb. kun. 
fiiaullnskas. Toliau dėkojame už 
patarnavimus šioms dr-joms: 
itažančavos, Tretininkų, Gyvo
jo Ražančlau* lrs Apaštalystės 
Maldoa Už prietelingą patar
navimą ir tvarkių ' ląidotuvlų 
surengimą dėkojame. grabori ui 
Mažeikai. Olnijaėiits, drau
gams, kaiinynaiuB ir pažįsta
miems dėkojame' už šv. Mišių 
aukas, lankymą pašarvoto* ve- 
lionies namie, dalyvavimą pa
maldose bažnyčioj ir lydėjimą 
į kapines,. Dėkingi esame gra- 
linešiams, bažnyčios tarnams, 
kurie teikėsi pasitarnauti ve- 
lionies laidotuvėse.

Ačiū, ačiū visiems!
Musų mamytė, kuri atsisky

rei iš musų tarpo, palikdama 
dideliame nulludlme, ilsėkis 
musų brangi mamytė, lauk mus 
pas tave ateinant, o mes Tolus
ios nesulauksim.

Nubudę: simus, dukterys,
. marti ir žentai.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Nuimu 
cataraci.ua. Atitaisau trumpą regya 
tą ir tolimą rugystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodaačą mašiaa- 
stas klaidaa

| Speciale atyda atkreipiama moky- 
( klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki š va 
(kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM- 

,PA laiką su nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų aays atitaisom.ee 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitu:

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boalevard 7589

Tek Yards 1329

DR. G. SERNER
UETUVU AKIU SPECIALIHTAJO

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 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 šventadieniai &

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numena

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovą. Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819j

UR. H. UARIUN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED aTREEr 
Vau: ,2-4 ir 7-9 vaL vakaru

Rea Phone 
Englowood C S 41 
Weotwortn k 000

Office Pnoue 
Wentwortta S.ut

Vai.:
pietų: 7—8:80 vai. vakare 

Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McCRAOlE
VrĖDJt'A'OjAJa Ar lHIX4LA»U2LO

6558 80. HALSTED STEEL i
VaL 1-4 ir 7-9 vai. vakare

A.LDAMS.M.U.
4914 ŠO. MICHIGAN AVKNLa 

TeL Kenwood 1187
Valandos;

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 iki > valandai vakare 

apart iventadlenlo ir ketrirtadlei t<

r

Bemlock 8111

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampos Halsted 8t. 

▼olando*: nuo 19—4: nuo t—t 
STeššllemls: aka Iš Iki M.

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weet Marųuette Road

VALANDO8:
9 Iki 11 ryto. 7 iki š vok. 

Iltarn. ir Kefv. vak. pagal sutarti

Tel. Hemiock 8700
f * * ’ /

Res. Tei. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6426 So. Califomia Avė. ,

Vai.: 1-4. 7-9 v. v. Išakirlant Ketv

i

cataraci.ua
atitaisom.ee


DRAUGI®

9

C H I C A G O J E
DŽIAUGIASI ! Visa tai pamatysime gran-

REKO LEKCIJOMIS d i ožiškame • veikale “Vaka-
------------ 'rienbutis”. Stato scenoje ko-

Bridgeportas.— Šv. Jurgio |vo 13 ir 20 dd. Šv. Kazimitfro
bažnyčioje duodamos jauni- j Akad. alumnės ir mokinės

BLAIVININKŲ CHICACjOS APSKRITIES 
SEIMĄ S ’"’

ryt, kovo 6 d., Brighton Parke, Nekalto Prasidėjimo para
pijos svetainėje, posėdžiai 2 valandą, popiet.

Į blaivumo reikalingumą šiais vargo laikais retai kas' 
kreipia dėmesį. Mat, kuomet iš vargo žmogus išgeria, tai

mui 'rekolekcijos greit išsipo- [ Bilietų galima įsigyti iš nn- nors trumpam laikui užmiršta savo vargus ir pasidaro duos- 
nesnis. Šią žmogaus būtį ir silpnybę panaudoja jo išganymo 
priešai, kurie migdo visuomenę, kad nejaustų' girtybės pa
vojų ir nesirūpintų blaivumo palaikymu. Tegu ši būtis ska
tina visus susirūpinti blaivybės palaikymo reikalu. Mes ne 
barniais, ne beprasmiais draudimais, bet rimtu visuomeni
niu veikimu po blaivybės vėliava ir blaivinimo darbą ke
liame. , . ‘

Tad prašome visų, kas tik gali ir nori susidomėti blai
vumo reikalais, dalyvauti blaivininkų seime ir bendrai su 
mumis ieškoti tinkamų blaivybės palaikymo priemonių.

' Kun. A. Briška, pirmininkas
Kun. L. Draugelis, sekretorius.

P. S.— Iš Seimo dalyvių nereikalaujama mandatų, bet

puliarino. Visais vakarais iiiksto. Asmeniui 75c. Veikalas 
rytais gausingai susirenka į statomas ant nepaprastai di- 
bažnyčią. Praėjusio ketvirta- dėlės skalės su ypatingais sce- 
dienio vakarą rekolekcijos bu-‘niškais efektais,, šviesomis, 
vo vien merginoms if mote- muzika.
rims. Viskas, ką gerb. misijo- 
nierius pasakė,^ visiems labai 
patiko.,, Baigdamas pamokslą 
gerb. misijonierius pasakė, kad 
dar ir daugiau turėtų ką pa-i 
sakyti, jei nebūtų įsimaišę ke 
lėtas vyrų. Tai merginos da- i 
bar labai apgailestauja, kad

Vis$ lietuviškoji visuomenė 
kviečiama ir kartu patariama 
šį veikalą būtinai pamatyti.

N.

Šeštadienis,
"kr

kovo 5 d., 1932

LIETUVIŲ VALANDA ' tai, gražus išpildymas, ilgai 
pasiliks klausytojų atminty j.

A. A.

PRANEŠIMAI
pamokslininkas turėjo sušilai-1 Marąuette Park. šv. Ka- tiktai u6sirašvmo arba įsiregistravimo 
kyti: sako, kad jei dar būtų j zimiero Karalaičio draugijos 
merginoms skirtas vakaras,! susirinkimas įvyks sekmadie-
tai per nežinojimą ar kvailą 
žingeidumą atsilankiusius vy
rus be ceremonijų išprašytų 
lauk.

Reikia priminti, kad reko
lekcijos baigsis rytoj 9 valan
dą rytą.

Dar viena pastaba. Veik 
kas sekmadienį per 9 valandą 
Mišias būrelis veikėzų slan
kioja apie šventorių ir ant 
kampų priešais bažnyčią; sla- 
nkiodami rūko, spiaudo, ble
vyzgoja. Teko matyti vaikpa- 

ikių prie balžnyčios durfi Mi- 
,'ių metu rūkant ir spiaudant. 
išartais ' tuo laiku pasirodo 
kunigas. Tada vaikėzai dū
mą nuo kampų į visas puses.

Būtų labai malonus reiški- 
: ys ir šių rekolekcijų gražus 

Įminimas, jei nuo šiol tas 
dikėzų slankiojimas priė baž- 

čios Mišių metu pasibaigtų.

nj, kovo 5 d., 1 vai. popiet, 
parap. svetainėj (68th ir Wa- 
sbtenaw Avė.).

Visi nuoširdžiai kviečiami 
ateiti į šį susirinkimą, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti, įvairių pranešimų iš
klausyti. Prašome mėnesinius 
mokesčius užsimokėti, kad ne- 
liktumėt suspenduoti.

Gerb. broliai, atminkime, 
kad esame nedarbo letenos

Omer V. Custer, respubliko
nų partijos kandidatas į Illi
nois valstybės gubernatorius. 
Jo kandidatūrą remia geras 
lietuvių bičiulis Louis Emmer- 
son ’as, dabartinis gubernato
rius,-kuris anais metais daly
vavo Vytauto ^sukaktuvėse. 
P-nas Custer yra gerai 'žino
mas žmogus. Tai žymus poli-

susirinkimą, kuris įvyks kovo '6 d., Šv. Jurgio parapijos mo- , j-i i * ks *
kykloj (West 33rd ir Aubum Avė.), Chicago, III. Prasidės’! valstybes m

» ’ žmonių geroves yra remtinas.
Jis yra tokio kalibro vyras,

PRANEŠIMAS
L. R. K. S. A. Chicago Apskričio išrinktoji vajaus ko

, 111. . ... Zjiuutuo, J.OJ. a y niuo i
misija saukia visų kuopų valdybų ir organizatorių specijalų |į^ag jr fihansininkas To

3 valąndą popiet,
Šis specialus susirinkimas yra svarbus tuo. kad jame , , v -v... .

nus duota instrukcijų organizatoriams, kaip jie turės ben
drai pasidarbuoti, kad gautų ko daugiausia naujų narių įra
šyti. Taip pat visos kuopos gaus agitacines korteles, su
kuri, pagalba bus galima daugiau uari, gauti. Taip pat ir a““a i5 Moris.

i daug kitų svarbių reikalų yra. Bendras pasitarimas yra bū- . v. i ,
prislėgti, o jei nelaimė iStiktp, tinai reikalingw, Bus svarstomi ir seimelio reikalai, kad jis ^n -esbuco^ Girdėjome, kad 
liga ar mirtis, kas sušelps, jei Mt„ ko s5kmingiausias. ■ J .r lietuvr, skynus ,au aus,-
taikių prie bažnyčios durų M.i- Tad kviečiame visas kuopas, kurios galės dalyvauti 
visas nario pareigas ir atsi- - J. A. Mickeliūnaa, Vajaus kom. pirm.
vesti po naujų narį, vyrų ar , JuSevifius, Vajaus .kom. sekretorius
moterį. Visus kviečiu. ___ ____________ _________________________________

mai eina jam uždėtas parei 
gas, vykdo gyvenimai! savo 
nusistatymą. P-no Custer’io

darė.

123-ČIA SERIJA
t v v, , .. i • Keistučio Spulka, 840 West
J. K. Butkus, rast. kanene, nes bus taisyta Akad. rapijos vaikučiai taip pat pa-'^ Street, Chicago, atįdarė

Ryt dieną lietuvių radio va
landoje iš stoties WCFL nuo 

i 1:15 iki 2 vai. po pietų turė
sime progą išgirsti gražių lie
tuvių liaudies dainų, kurias 
ypatingai gražiai dainuoja 
Kazys Pažerskis — galingo 
balso baritonas, taipgi ponia 
Marijona Pažerskienė ir kiti. 
Abdnai bus geras ir įvairus 
programas, kokius visados rū
pestingai duoda Jos. F. Budri
ko radio ir rakandų krautuvė, 
3417 S. TTalsted st. Reikia pa
stebėti, kad ir pereitam sek
madieny Budriko krautuvės 
programas buvo tikrai gražus, 
dalyvaujant poniai Oželienei 
ir Stasiui Rimkui, kurių due-

WEST CENTRAL 
WIND0W SHADE 

CLEANERS 
5103 W. Madlson St.

CHICAGO, ILT,.

Senas langjj užlaidas išvalom ir 
perlaisom, padarom, kaip naujas. Vi
sokios rūšies naujas padarom pagal 
jūsų noro. T.ietuvių dirbtuvė. Darbus 
paimam ir pristatome. Tik pašaukit:

Tel. COLVMBUS 9309

ŠOKIŲ MOKYKLA

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

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

Tel. Yards 4554

LAIŠKAS
T. A. D. Products,
3133 So. Halsted St.,
Chicago, Iii.
Gerbiamieji: ■

Aš vartojau jūsų vaistu8 ir esu pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus. 
Gyvenimas man buvo inemalonus. 
Vartojau visokių daktarų vaistus, 
bet nieko' negelbėjo. Siuntė ant opo- 
racjios.

Kai vienas žmogus patarė T. A. D. 
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų 
bonką. Tuoj pasijutau geriau. • Išvar- 
tojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai 
sveika. Veliju visiems savo gerian
tiems draugams vartoti T. A. D. me
diciną.

Su pagarba,
Mrs. F. Zenavlck,

3919 W, 47th St.. Chicago, III. 
šitokių laiškų mes turime šimtus.

T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelbsti ir 
gelbės toliau.

T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILU.

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus e pasaulio Iš

gelbėtojas, parašė J. E. vys

kupas P. Bučys, M. I. C., spau- 
sdiro “Draugas” 2334 South 

Oakley Avė., Cliicago, III.

A/ \
R. ANDRELIUNAS

(Marąnette Jewelry Radio)
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau

žau bus dykai nufotografuoti
2650 West 63 St., Chicago. Dl. 

Tel.
Hemlock 8SS0

EXTRA!
Nužemintos kainos ant vi

sokio darbo, pavyzdžiui — Re-_____
line brakes ant Ford A Com- 
plėtė with parts,- tiktai $7.00
Grind Vai ves, Ford A, Com-j 
pletę with parts, tiktai ^6.50
Ezperto darbas g-varantuotas j

------------ rėmėjų 3 skyriaus. Be to, bus
Bridgeportas.— Simano Da- įr programa: kalbos ir dai- 

ukanto draugijos mėriesinis nos. Kalbės mūsų gerb. dva- 
susirinkimas įvyks sekmadie- sios vadas kun. J. Svirskas ir 
ni, kovo 6 d., 12 vai. dieną, gerai iždnoma ir mylima centro 

Vietinis Chica^os I^vių Abditorijoj pirm. A. Nausėdienė. Dainos 
(3133 So. Halsted St.). duetą V. Rėkus ir A. Tvira-

Visi nariai, malonėkite bū- gas, broliai Vincas ir Juozas 
tinai ateiti, nes yra svarbus Kaminskai ir dainininkė F. 
susirinkimas. Taip pat nepa- Nausėdaitė. Vadovauja mūsų 
mirškite mokesčių užsimokėti, vargonininkas N. Kulys. Pa-

Town of Lake.— šv. Ago-------- ----------------------- *------
tos draugijos .mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 6 d., 2 
valandą popiet, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj.

Narės prašomos gausiai su
sirinkti.

linksmins savo dainomis, pa- 123 Seriją Vasario 4_tą Dg.
rengti vietinių seselių. bar yra proga pradėti taupyti

KAUKIA.6 INI A SAUKIA,
JUOKIAS, TYČIOJASI — 

NU
t.

NUKRYŽIUOTI JĮ 
KRYŽIUOTI JĮ—

Štai, atsiveria amžių durys 
2,006 metų atgal — įvyko 

’asaulio Tragedija tolimuos
y tuose.—
Baisia mirtimi ant kryžiaus

,irė tikras Dievas ir tikras 
nogus—Jpzus Kristus. “Va- 

’.rienbutyje” po Paskutinės 
Vakarienės atsisveikino su 
, tokiniais — Apaštalais... / 

Kelionė į Golgotos kalną 3 
- rtus puolant po kryžium— 

rtis — Šv. Petro užsigini- 
’.s savo Viešpaties — visa,

, ia stojasi lyg gyva prieš a- 
' s. Visa kas dėjos Jeruzalėje 
■. ieš 2,00Q metų...

Tokio tai veikėjo gyvenime 
• nrašymas yta didžiai įdomus,, 

mokinantis. 'Kurių dvasia 
«' 1 bet kokių priežasčių ;la- 
;r nupuolus, įsigykite šią

Dievo Apvaizdos par.— Ry
toj, kovo 5 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos salėj įvyks pra
moga Vasario šešioliktai pa
minėti. Prasidės 7:30 vai. vak. 
Kalbės adv. Oesnulis, klebonas 
kun. Pr. Vaitukaitis ir kiti. 
Bus gralži programa. Visi esa
te maloniai kviečiami atsilan
kyti ir smagiai ir naudingai 
laiką praleisti.

Komisija

Bridgeportas.— šv. Petro
nėlės draugijos susirinkimas 
įvyks kovo 6 d., 1 vai. popiet, 

' ivgą, skaitykite, o jūsų dva-1 parap. svetainėj, (32nd Place 
tikrai pakils, lengviau bus |ir Aubum Avė.).

įgalėti gyvenimo sunkenv- 
Su didele «au nauda rą

vgą ska’tys ir visi kiti.

Skaitykite ir platinki* 
4* lietuvių katalikų die

nraštį “DRAUGĄ” tr 
« įtikite tuos biznierių? 

r orofesionalus, kurie 
5 trinasi jame.

Narės, malonėkite atsilan
kyti, sumokėti savo mokesčius- 
ir atsivesti savo drauges, ku
rias esate pristatę per Užga
vėnių palių. Jos bus priimtos 
į draugiją.

O. Kliučinskaitė,
raštininkė

t________
North Slide.— Kovo 6 d. va

karą parapijos svetainėj ren
giamas Šv. Kazimiero rėmėjų 
vakaras. Bus tikrai skani va-

Tikietai kaip tokiam reika- savo uždirbtus centus. Keistu- 
lui visai nebrangūs, tiktai 50 čio Spulka nuo 1897 metų pa- 
centų. gelbėjo Lietuviams sutaupyti

Žinanti Milijonus, ir pagelbėjo tūks-
------------------- ’ tančius žmonių įsigyti nuosa-

REMKITE VISUS BIZNIS- vus namus, lengvu būdu, mo-
RIUS KURIE SKELBIASI kant T>° mažą suma ’ savait?- 

“DRAUGE” Jeigu dair nepradėjote tan-
__________________________ - pyti Keistučio Spulkoje, tai

dar nepervėlu, nes teisių kny
ga neužgina nei vieno taupyti.

JOHN P. EWALD
'• Sek r.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSISKOS SUUFURINAS 

TREATMENTAI „ ,
VANOS IR EIjEKTROS* t

Kainos nupigintos X
Dabar Buvo

Steam ir Shower .............................................. ............................ 35c 50c J
Steam ir Eelektros maudynė ____ . ...............................75c 1.00 i
Steam ir Showar ............................................ ......................... 35c 50c
Steam, Tub ir Shower ................................. .......................... 50c 75c 1
Turkiška Elektros maudynė ir kambarys .......................... 1.50 2.50 1
Sulfurinė maudynė ;.................. i.5o 2.00
Pilnas Elektros tryttnentas ir girusoidal mažina 2 50 3.00
Pilnas Trytmentas ........................................ .......................... 3.50 4.50
Elektros Masažas ..................... 1.00.... l.bO
Vaistų ar alkoholio trynimas ....................... ............................ 50c 75c • 1

Moterų skyrius atdaras Utamlnkals nno 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45U Street 1
KAMPAS SO. PAULINA ST. TEU. BOULEVARD 4552

SPULKA - SAUGI VIETA PINIGAMS
i

Spulka augina žmogui turtą, skina kelią į mokslą 
jo vaikams ir veda į užtikrintą ateitį. "

Kas nuo jaunų dienų taps spulkininkas, tas ra
zinos kas yra skurdas šiame gyvenime

Todėl visi tapkite spulkininkai, — visi įsirašyki
te į mūsų stiprią, didžią spulką. Prigulėjimas saugus 
— per 33 metus nei vienam nežuvo nei centas.

KLAUSYKITE PROGRAMŲ IS W. 
C. F. L. RADIO STOTIES 9 vai. vak., 
kas PIRMADIENĮ (PANEDEI.Į).

VYTAUTO BUUDING AND LOAN
ASSOCIATION (SPULKA) ’

4559 South Paulina Street
Telefonas YARDS 0145

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22nd St.,
Chicago- III.

- Tel. Roosevelt 3365 
BENNIE F. DIRŽIUS 

Savininkas
Namų telefonas Cicero 6372

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

GERA PROGA
Paieškau rendauninko 

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

| »
i Dėl informacijų kreiptis į 
;“Draugą”, 2334 So. Oakley 
!Ave. Tel. Roosevelt 7790.

ar

Tel. Lafayette 5936
TONY TICZKUS

Ledas, angliai, malkos, eks
presas, perkraustymas 

Automobiliai ir trokai viso
kiems reikalams

2743 West 37th Place
Chicago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republio 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
M«s pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORI

M. Zl! «S

Reikalingai darbininkas, pageidau
jama, kad butų blaivus ir katalikas. 
Sąlyga — gaus pragyvenimą ir valgj. 
Darbas prižiūrėti paukščius ir gal
vijus.

5128 SO. NEW CASTUE AVĖ. 
CHICAGO, ILU

Ant rendos štoras, tinka ba- 
Į rbernei. Randasi pačiame Ci- 
j cero miesto vidumiesty, arti 
' lietuvių bažnyčios. Savininkas 
' tarne pačiame name ant 2-rij 
lubų.

4934 West 15th St

1ŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS SU PILNU UŽ

LAIKYMU
Didelis, šviesus moderniškas 

kambarys privatiškam name 
su geru valgiu ir baltinių ap- 
skalbimu $9.00 į savaitę. Krei
pkitės į antrą aukštą.*

2140 West 22nd Str.

’ Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. <7 St.

Parsiduoda medinis ir mūrinis bun- 
galow, mūrinis 6 kamb., o medini* 
5 kamb. Abu naujos mados.

Priimsim J mainus lotą,

7019 So. Washtenaw Avė.
Tel. REPURIdC 9580

BRIGHTON PARK
Parsiduoda narnas su groce- 

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

Namų Statymo Kontraktorlus 
itatau {vairiausius namus prieinama

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock BB»«

Teief. Republic «!•<

U. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prlolnamlauslOK
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

~ JOSEPH VILIMAS .
NAMŲ STATYMO KONTRAK-

TORUTS ____
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Teief. 
Hemlock >817

Namų Teief. 
Republio BBBS

JOHN YERKES
Plumblng A HeAting lietuvis 

KONTRAKTO RITTB
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th 8TREET

▲ t




