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Vokietija žada kolonizuoti Rytų Prūsiją
VOKIETIJOS FAŠISTAI GALI ARSI 

GAUTI RINKIMAIS Į SEIMUS
Ginklų rūšių klausimas -

techniškam komitetui

J. VALSTYBES NORI SUTARČIŲ SU 
SKOLINGOMIS VALSTYBĖMIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AUGA MOLINIŲ INDŲ 

PRAMONĖ
BUS DU CIVILIŲ LĖK

TUVAI

BEDARBIAMS ŽEMĖ 
PRŪSIJOJ

BERLYNAS, bal. 21.

Viekšniai, Mažeikių apskr.
! Šis miestelis pasižymi moli- 
i nių indų dirbtuvių gausumu.

— Šiuo laiku Lietuvos aero 
klubas turėdamas vienų lėktu
vų, priėjo išvados, kad jo ne-

; turi 2 dideles krosnis ir apie 
110 staklių. Ši dirbtuvė gamina

I Tai Chicago stadijumo vidus, kur birželio mėnesį ivvks respublikonų ir demokratų par- apie 40 rūšių įvairiausiu indu. 
VOKIEČIU FAŠISTAI GALI Į ti jų krašto suvažiavimai skirti kandidatus į krašto prezidentus ir viceprezidentus. I Darbininkams pinigai mokami

APSIGAUTI
MIRĖ KARDINOLAS PIFL

BERLYNAS, bal. 21. — Iš
Rytų Prūsijos didžiuosius dva 17-os atskirų Vokietijos vai-Į VIENA, bal. 21. — Mirė 
rus, kurių dideli plotai pūdy- Į stybių 5-se ateinanti sekmadie- : kardinolas Pitl, \ ienos arki- 
manja ir neneša kraštui jo- nį Įvyks seimo rinkimai. Šios j'•' skapas. \ elionis buvo 67 m. 
kios naudos, vyriausybė žada Į penkios valstybės yra: Prūsi- ninz-
išdalinti bedarbiams. Tos že-1 ja, Bavarija, AYuertembergija, 
mės išdalinimui yra daugiau Hamburgas ir Anbaltas. Vie-į 
kaip du milijonai akrų. i na Prūsijos valstybė ržmai

Vyriausybė planuoja tuo daugiau kaip 60 nuoš. v:s-'s 
būdu apkolonizuoti visų Rytu Vokietijos plotų ir tuii apie'

CHICAGO JE

TŪKSTANČIAI ŠAUKIAMA 
TEISMAN

SKOLOMS NORI SU
TARČIŲ

Cbicagoj tūkstančiai auto
mobilių savininkų' traukiama

IŠVYKO I SPRING- 
FIELD’Ą

Prūsiją tikraisiais vokiečiais. į 38 milijonus gyventojų. 
Naujakuriams vyrikusybė ža-• Fašistai pralaimėjo Vokie-i
da reikalingos pagalbos.

KARO GINKLU KLAU
SIMAS

• tijos prezidento rinkimuose. Į 
Į Bet jie tikisi dabar laimėti 
'Prūsijos ir kitų valstybių iri-' 
lūkimuose. Fašistų partijos va-

—i--------  jdai baigia priešrinkiminę kam-
ŽENEA A, bal. 22. — Nu-įpanijų. Tačiau jų vilti daug

i \VAKHINGTON, bal. 22. —
i Karo skolų reikale skleidžia- I ...
mos įvairios kalinis J. Valsty
bėms daro daug nesmagumo. 
Negali būt klausimo, kad karo 
skolos būtų sumažintos. O a- 
pie panaikinimų nėra kas ir 
sakvti.

Tad J. Valstybių vvriausy- 
siginklavimo konferencijoje užtemdo kitos vokiečių politi- kė, kad padarius galų toms 
tariamasi karo giųklų klausi-‘ nės partijos, daugiausia ka- kalboms, planuoja su skolin
gą pavesti spręsti techniška- talikų centro partija ir mode-i gomis valstybėmis padaryti pa 
jam komitetui. Komitetas tu- ratiniai socialistai. Šios par- ktus ir šiais per 10 metų ap- 
rės pasakyti kurie karo gink- tijos fašistus sutriuškino pre-' drausti ir užtikrinti šių skolų 
lai priklauso puolimo ir kurie ridento rinkimuose. Jos gali mokėjimų.

saugumo (apsaugos) rūšiai, atblokšti fašistų bangų ir. a-j
įeinanti sekmadienį.

BARA VYRIAUSYBE

Valstv1x*s
į tuo reikalu išsiuntė kvietimus 
[ir paraginimus visoms skolin- 
, gosipms valstybėms.

Kada tai bus patirta, tada bus 
galima spręsti, kas daryti su 
puolimo ginklais.

Didžiausia nusiginklavimul-
si kliūtis yra prancūzų nesu- LONDONAS, bal. 21. 
siartinimas su vokiečiais. Vie- Darbo partijos opozicijos na- 
ni kitiems nenori daryti nusi-! riai parlamente vakar reiškė 
leidimo. i nepasitenkinimo ir barė vy-l

riausybę, kad' ji į išlaidų sųma-

Be esamų 5 dirbtuvėlių, nese- bepakanka. Todėl nutarė pirk- 
niai p. Springis pastatė dar'ti visiškai naujų sportinį lėk- 
vienų, labai didelę dirbtuvę, j tuvų. Tuo reikalu prašo užsie- 
Ji užima dviejų aukštų namus,

; kas šeštadienis, uždarbiu jie 
patenkinti.

Iš Springtield’o pranešta, 
kad legislatūra pratęs sesijų 
į kita savaitę. Cook’o apskri
ties ir Chicago miesto finan
siniais reikalais į Springfiel-

teisman už. 1932 metų “lats-,d’« iSv>*0 ChicaRos majoras.
nių” neįsigijimų. Kiekvienas 
važiuojantis su 1931 metų 
“laisniais” sulaikomas ir jam 
įduodamas kvietimas teisman,1 
kur jo laukįf bausmė be* jokio 
pasiteisinimo,

Pasirodo, daugelis automo
bilių savininkų neturi “lais- 

'/iių,” važinėja prisikabinę se
nus “laisnius.”

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Šiemet ligi bal. 21 d. Cook’o 
apskrity nuo automobilių žu
vo 325 asmenys.

RADIKALŲ RIAUŠĖS 
PHILADELPHIJOJ

PARDUOTA 80 AUTO
MOBILIŲ

nio firmas Įteikti siūlymus. 
--Aero klubo valdyba rūpi

nasi susieiti į artimus santy
kius su Latvijos Estijos ir 
Suomijos aero klubais.

SKIRSTOSI VALSČIŲ

Kybartai, Vilkaviškio apsk. 
i Nuo kovo 1 d. panaikintas

________ į Kaupiškių valsčius. Didesnioji
Baslaviškis. Daug šios apy-Į jo dalis, 10 kaimų su 212 fl- 

linkės darbininkų yra išvykę į kių, apie 2000 ha žemės, teko 
Suvalkijon ir ten nusisamdę ū-j Kybartų valsčiuj, kita —- Viš- 
kininkains geresnėmis sulygo-j tvčio valsčiui. Panaikinto val- 

! mis, kokios samdiniams čia i sčiaus skolas turės pasidalyti 
lyra. Išvvkėliai rašo saviškia- i Kybartų ir Vištyčio valsčiai.
ms laiškus girdamiesi gavę --------------------
geresnį maistų, išlaikymų ir KAUNAS PERKA AKMENIS 
didesnį atlyginimų ir kviečia Į Baisogala, Kėdainių apskr.

“SUVALKU AMERIKA” 
ATRADO

juos vykti tarnauti. Ne vienas 
kvietimo sužavėtas samdinys 
yra metęs tarnybų ir išvyko 
“Suvalkų Amerikon.” Vieti-.

PHILADELPHIA, Pa., bal. I niai ūkininkai. 
22. — Dvi radikalų grupės , Xra susirūpinę 
vakar susirikiavo marguoti
miesto rūmų link ir ten su
kelti demonstracijas. Kadangi 
tai vykdyti' norėjo be polici-Policijos departamentas au-

kcijonu pardavė 80 automo- sos leidimo, policija pastojo i 
departamentas bilių. Policija šiuos automobi-

DAWES’AS PRIEŠ BO- 
NUSŲ MOKĖJIMĄ

liūs rado pamestus gatvėse. 
Karininkai neatsišaukė. Dau
giausia seni ir visos jų dalys 
nudilusios. Pigiai parduota. 
Surinkta vos 1,768 d'ol.

tuo

Kauno miesto savivaldybė Bai 
sogalos gelež. stoty perka ak
menis. Už sukrautus vagonan 
akmenų 300 centnerių ji moka

DAUG YRA BALTU 
KIŠKIŲ

reisumiu.. y- ptus, () kubinį akmenų 
j metrų, sukrautų geležinkelio 
1 stoty, moka 7 litus. Esant ge- 
1 ram žiemos kelini, daugumas 
i ūkininkų veža akmenis.

. Ka«uvva’ Panevėžio «P«kr. Tš , špduva( Panpvėžio aps. Sa. 
kelių rnaršuotojams. Kilo ria.u laikraščių matyti, kad kitose viva](lvbė nori Įtaisyti turga- 
šės. Kelios dešimtys asmenų Lietuvos vietose kaltas kiškis ! djdples svarstykles, ku.

sužeista, ir 23 areštuota.

KOVO!A UŽ BIURŲ 
LIKIMĄ

WASHTNGTON, bal. 22. —
_ _ Kongreso žemesniųjų rūmų

LAKŪNŲ SUVAŽIAVIMAS i tą neįdėjo priklausančių karo komi%tui Vftkftr 
skolų Amerikai.

MOTERIŠKĖ MIESTELIO 
PRIEŠAKY

AVASHINGTON, bal. 21. - 
Senate iškeltas sumanymas vi-

, laikomas didele retenybe, betj^^ turgnn
, šiam krašte tokia dalykas vi-1 „|važiaw flkil,jnkaj. Svarstyk- 
i sai paprastas. Baltų kiškiu , )fR ,>1]s atWuotoa naomon.
i čia bus tiek pat, kiek ir pilkų.į_____________________________
Neseniai Noriškių miške buvo ją PATI NELAIMĖS
suruošta medžioklė, kurios me' 
tu nušauta 8 balti ir 8 pilki1

PRIEŽASTIS

ROMA, bal. 22. — Gegužės 
mėnesi čia įvyks tarptautinis 
žymiųjų lakūnų suvažiavimas. 
Dalyvaus tik tie, kurie yra 
skridę per Atlantiko vandeny
nų.

Vyriausybė pareiškia, kad 
tų skolų išlaidose pažymėjimas 
nereikalingas. Nes karo sko
lų ir reparacijų mokėjimo 
klausimas bus aptariamas Lo
zanos konferencijoj.

GAL ATSISTATYDINS

LONDONAS, bal. 22. — 
Pranešta, kad, rasi, ministe- 
ris pirmininkas MaeDonald’as

MOTERYS ĮSPĖJA 
PREZIDENTĄ

\VASHINGTON, bal. 21. — 
Sausųjų moterų grupė vakar 
aplankė

sas vyriausybės išlaidas su- kiškiai. Ūkininkai pasakoja, I BOSTON, Mass.. bal. 21. — 
Oak Park’o miestelio tairv- j mažinti 10 nuošimčių. 'kad jie matę dar margų, kaip Praėjusiais metais visam kra

bus prezidentas serga. Tad j( Visų vyriausybės depart'a- kralikų, kiškių. 1 šte nuo automobilių žuvo apie
34.0IK) asmenų, o futbolininkų 
žaismėse — 49 asmenys.

Gubernatoriaus skirtas gat-
Suvainiškis, Rokiškio apsk. ’ vju jr vieškeliu komitetas ra-

pranešė, kadi nė kokiu būdu 
negalima pripažinti bonusų iš-1 jo vietų tarybos nariai pasky-j mentų viršininkai pakilo kai
mokėjimo karo veteranams, rė Mrs. Dorotby Kerr, mies-
Nes kitaip būtų skaudžiai pa-1 felio trustisę.
žeistas krašto finansinis sto- -----------------------
vis. 7 NEGRAI NUBAUSTI

MOONEY’UI ATSAKYTAS 
PASIGAILĖJIMAS

Cook’o apskrities teisėjas 
.larecki už darytas suktybes 
rinkimų metu 7 negrus nubau
dė kalėti. Vieni nubausti len
gviau, kiti aštriau. Mažiausia

vienas ginti savo išlaidas. Jie 
sako, kad nuo to nukentėtų 
jų išlaikomi biurai. Sako, se
natas tegul mažina kitas iš
laidas, bet ne vyriausybės de
partamentams.

VEISLŪS GYVULIAI

Neseniai Taručių kaimo ūkin.Į,,^ kad t ir kit neiaitnių
t d __• •_ J • r i__  ‘

SAN FRANCISCO, Cal., 
bal. 22. — Gubernatorius Rol- 

prezidentų TToover’į pb ’as atsakė pasigailėjimų ka-1 bausmė 30 dienų kalėti, did
žiausia — vieneri metai

TŪKSTANČIAI KINŲ 
ŽUVO

apleis užimamų vatų. Jis turi Baųuoae rūmuose ir jį įspėjo,Ilinini Mooney’ui. Jis turi pa- 
ligotas akis ir gali netekti re- | fld rPS,pnBlikonų partijos pro silikti kalėjime, 

gijimo. įgramoje (platformoje) nebūtų
Įdėtas jokis šlapinsis posmas 
(paragrafas).

“Jei respublikonų partija
BEDAPBIŲ ŠELPIMUI I
MELBOVRNE, Australija,

ANARŲHISTŲ RIAUŠIŲ 
MALŠINTOJAI

KARO METO DARŽAI

HANK0WAS, bal. 
Balandžio 6 d. rytų 
Hupeh’o provincijos dalį iš
tiko žemės drebėjimas. Tūk
stančiai kinų žuvo.

21. - 
žiemių

J. S. avis atsivedė 5 ėriukus. 
—Raseiniai, Bazarų kaimo

ūkiu. Klenausko karvė atsive
dė tris veršiukus, visus juo
dus. Vienas pastipo, kiti du 
nuga. Be to, to paties kaimo 
flkin. Monstvilo karvė taty jau 
atsivedė du veršelius, kurie 
puikiausiai auga.

priežastis yra ta pati, t. y. 
vienoda.

Būtent, griežtai nevykdo
mos taisyklės, netinkamas au
tomobiliais važiuotojų ir fut
bolininkų lavinimas ir pavo
jingi prietaisai.

VYSKUPO SUKAKTUVĖS

Yra sumanymas mieste Į- 
vesti karo meto įdirbamus da
ržus viso miesto tuščiuose že

ELEKTRA APŠVIES 
MIESTELI

lia). 21. — Australijos vyriau- savo programoje turės šlapių-; ITaymarket aikštėje įvykusių 
sylx'‘ pagamino planų, kuriuo jį posmų, tada prezidentas ims anarchistų riaušių 1886 mo-Iinės sklypuose. Kai kas sako, 
norima padidinti ir praplėsti ant savęs to sėkmę,” sakė vie-: tais malšinime dalyvavo 176 tas naudinga bedarbiams.
bedarbių šelpimų. Prie atski
rų valstybių šelpimo fondų 
nori prisidėti ir krašto vyriau
sybė. Tam tikslui bus užtrau
kiamos paskolos.

na moterų.
Kita pareiškė: “Prez. TToo-

ver’is yra mūsiškis žmogus. 
Bet jis neprivalo iškrypti iš
sausojo kelio.”

! policmonai. Šiandie iš jų visų 
yra gyvų vos 15. Šie polic
monai veteranai gegužės 1 die
nų turės susirinkimų. Riaušės 
buvo įvykusios gegužės 4 dt

A. Marino, 808 So. Winche- 
ster avė., susivaldė su žmona, 
39 m. amž., šešių vaikų motina, 
ir jų vakar rytų nušovė.

VAKARUOSE SNIEGAS
Skirsnemunė, Raseinių aps. 

SAN FRANCISCO, Cal., ba Vietinio inalūim savininkas p. 
land. 21. — Šių valstybę ir, Ampusaitis ruošiasi įtaisyti e‘- 
kitas dalis vakair vietoje lie- į lektrog gamyklų ir apšviesti 
taus ištiko didelis viesulas su miestelį. Reikalingas mašinas 

atveši ųs.

GDEVENNE, Wvo., bal. 21. 
— Šios vyskupijos vyskupas 
McGovern’as tomis dienomis 
minėjo 20 metų vyskupavimo 
sukaktuves.

ORO STOVIS

sniegu.

PLATINKITE! “DRAUGĄ*' gyventojams.

netrukus atvešiųs. Elektros 
šviesa būtų didelis patogumas

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Šiandien iš dalies 
debesuota; numatomas lietus,



DRAUGAS Penktadienis, bal. 22 d., 1932
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VYSKUPO P. BŪČIO ŽODIS

monėms pasireikšti. Kiekvieno lietuvio kata
liko pareiga yra savo pažiūras šitame svar
biame dalyke suderinti su savo krašto kata
likų vadovybės, tai yra, su Lietuvos Vyskupų 
pažiūromis. Jei kas sako, kati mano pažiūros

{ VISUS LIETUVIUS “BANDYMAS LIETUVAI”

_. , . v._ yra davusi musų spaudai pne-nesutinkanciog su Lietuvos Vyskupų pažiuro-, ... . . .. , . , . ... . .. . ,■ iglaudų ir stipriai mus parė-mis, tai tas įžeidžia ir tiesų ir mane. . . r 1’ * .v Imusi kovoje su rusų valdžia.
Taigi, vyskupo P. Būčio nuomonė aiški, t v Nūnai įkeitė laikai ir 

Jis taip pat remia katalikų universiteto stei-1 būklė; dabar prQsų Lietuva— 
gimo darbų. Mums rodos, kad ir negali būti i uĮj)undail^į jr aįgyjand—reį_
visai susipratusiu lietuvio kataliko, kuris ne-|kalinga 1>aranios Ir
pritartų šiam kilniam reikalui. Ypač dabai, kaip anais laikais mes sun 
kada laisvamaniai su didžiausiu įmitimu per ikįaį kovojome su rusų pvie- 
savo spaudų ir gyvu žodžiu stengiasi isgiiau- i Sp.luda dabar SUnkiai, o
ti tikėjimo pagrindus mūsų tautoje, kada jie,gaJ k daf sunĮdau kovojaPrū 
visokiomis nedoromis priemonėmis kovojai Lietuvos lietuviai saVQ 

prieš katalikybę Lietuvoje, - reikalinga ne Į teįge. gu kupinu
tik aukštoji mokykla, bet vidurinės ir pra- vokie&ų
džius katalikiškos mokyklos. Kas nenori, tas 
nemato, kad per valdiškas mokyklas vedama 
propaganda prieš tikėjimų. Tai matydami, 
katalikai negali būti ramūs. Jie yra* verčia
mi steigti savas, katalikiškas mokyklas.

Sunkiausiais spaudos drau-Įgalbos’^ “Giedotojų” ir “Mo! Byga. Nacionalistų ‘Latvis’ 
dimo laikais Prūsų Lietuva terų” yra susivienijusios iri įdėjo vedamąjį Klaipėdos kla

išrinkusios Namų Statymo Ta usiniu — antrašte: “Bandy- 
rybų, kurios pirmininku yra mus ldotuvai”. Laikraštis ra- 
taip garbingai žinomas visai šo:
Lietuvai Vydūnas, vicepirmi-1 “Šiuo momentu mes esa- 
ninku Jagomastas ir kiti Prū- me liudininkai tos nelygios ko 
/sų lietuviai veikėjai. Tos ta- vos, kuri užsidegė tarp mūsų 
rybos rūpesčiais ir pastango- kaimyno — Lietuvos, iš vie

yra taip neaiškiai formuluo
tas aktas, jog jį sudariusiems 
juristams, jei tai būtų jų kal
tė, tai garbės nesudarytų, nes 
dėl savo neaiškumo, kol jis 
tik egzistuos jis duos neišse
miamos medžiagos skirtu
mams, konfliktams ir įvai

mu.

nus jau labai daug yra pada
ryta, tačiau galutinai suma
nymui įvykdyti jai dar trūks
ta lėšų

Toji taryba, mūsų valdžiai 
leidus, dar pereitais metais 
yra išsiuntinėjusi daugeliui

rioms pretenzijoms. Jei, tū
nos pusės ir Vokietijos su ki- čiau, mes randame, po taip

Katalikų universiteto steigimo darbas 
Lietuvoje smarkiai varomas pirmyn. Aukos 
plaukia iš viso krašto. Aukoja visų luomų 
ir profesijų žmonės. Sprendžiamas univer
siteto rūmų klausimas, rengiamas profesorių 
personalas.

Visi Lietuvos vyskupai katalikų univer
siteto steigimo darbui pritaria ir jį stipriai 
remia. Buvo pasklidę gandų, būk J. E. vys
kupas P. Būčys nepritariųs katalikų univer
siteto steigimo idėjai. Tuo klausimu J. E. 
vyskupas P. Būčys šiaip pasisakė:

“Neturėdamas Apaštalų Sosto įgalioji
mo, negaliu jo vardu daryti pareiškimo, bet 
savo vardu pareiškiu, kad pilnai pritariu su
manymui kurti katalikiškų universitetų Lie
tuvoje. Neseniai įvykusios Vytauto Didžiojo 
Universitete permainos palietė ne vien jo 
vardų, bet ir esmę. Jos padarė, kad katali
kiškoji Lietuvos visuomenė turi pasigaminti 
laisvų aukštojo mokslo įstaigų. Tyčia nelie
piu skaudamųjų Lietuvos aukštojo mokslo 
vietų, bet jų yra ir jos verčia katalikus im
tis sunkiųjų savo universiteto naštų.

Nors Apaštalų Sostas nepritarė įvyku- 
siems Lietuvos Universitete pakeitimams, bet 
žinote visgi tuos pakeitimus žino ir nenori 
kad katalikiškoji lietuvių dauguma savo že
mėje turėtų mažiau teisių už įtartinos išti- 
kimybės piliečius. Taigi nėra pagrindo ma
nyti, kad Apaštalų Sostas trukdytų Lietuvoje 
kurtis katalikiškam universitetui ir tuomi 
priešintųsi savo paskelbtam 1375 Bažnyčios 
Įstatymų Kodekso kanonui. To paties Ko
dekso 1379 kanonas uždeda Lietuvos vysku
pams aiškių pareigų katalikiškąjį universite
tų kurti.

Tokių didelę įstaigų rengiant yra daug 
visokio dlarbo ir neųiaža progų įvairioms nuo-

•Šhų metų gegužės mėli. 4 d. Klaipėdos 
krašte įvyksta seimelio . rinkiniai. Kinkinių 
agitacija prasidėjo. Ji smarkiai eina. Vokie
tininkai iš kailio neriasi, beagituodami už sa
vo sąrašus. Nesnaudžia ir lietuviai. Viename 
atsišaukime į piliečius sakoma:

“Mūsų kraštas nuo amžių buvo ąpgy- 
ventas lietuvių. Prieš keletą šimtų metų atsi
grūdo čia vokiečiai, ieškodami svetimų že-

Kovoja jie dėl būtiniausių 

kiekvieno kultūringo žmogaus

teisių: dėl susirinkimų dėl , • , , . ....
savo kalbos bažnyčioje, moky- , . - . , .v ,V1• ,iai r • - i^ii -I- / kl> 3lenis taryba išreiškė di-kloje, dėl teises kalbėti lietu- i ■ ... m•v,’. nR-' • • . del? Patiekę Tačiau dar la-viskai gatvėje ir visur, kur . • . , . ,. ... .. bai daug kas, nepaisydamastik būna tam reikalas dėl lie- , . .. x , .

„ j • i-, . . Jpakartotmo tarybos prašymo,tuviskos dainos, dėl to, kad L • , • . . ., _. . ... I . . 'nei aukų nepannko, nei lapu
nebūtų Įvairių tamsių gaivalų L rn ... v. .
... I . - , , „ U negrąžino. Todėl užsienio Lie-mekinama lietuvybe, kad Prū- . • ...

J ’ tuviams remti draugija gar-

tų didžiųjų valstybių parama ' nepilnai parengtų tarptauti- 
— iš kitos. Ginčo objektus — 1 nes reikšmės teisišku aktu, 
Klaipėdos srities dalykai. Ko- tarp kitko, taip pat Prancū- 

£įaį dos, malžųjų valstybių masto [rijos didžiojo valstybės vyro 
diplomatui turėtų svaigti gal- diplomato ir puikaus juristo 
va, įsivaizduojant tokių jėgų Raimondo Poincare vardų, tai 

ta- nenoromis tenka prieiti prie• t • * • santykių eventualumų. Ir ta-asmenų Didžiojoje Lietuvoje v .. . . , ’
, , ... ciau. lliazo n Lietuva rirn.mnilapus aukoms minėtiems na
mams statyti rinkti. Daug kas

čiau, mažoji Lietuva drąsiai minties ,kad toks statuto po-
priėmė iššūkį, kuris mestas budis negali būti paprastas 
jos garbei ir teisėms. į nesusipratimas. Šį aktų for-

Klaipėdos sritis, Lietuvos J nuduodama, didžiųjų valsty 
valstybės autonominė dalis, y- bių diplomatija tikrai žinojo, 
ra pripildyta vokiečių politi- |Lo norėjo, ir taip pat pareiš- 
kos jau nuo Versalio sutarties Lė tai taip, kad norėjo palikti 
laikų. Taip pat Klaipėdos sta- (nuošaliai visų juridini aišku- 
tutas, kurį 1923 m. sričiai pa-Jlntb Įsprausdama Vokietijų į 
skyrė Versalio sutarties 99 Versalio sutarties rėmus, nu-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Šv. Joana Arkietė
900 metų jos mirties sukaktuvių proga

(1431 — 1931)
/ (Tęsinys)

Kad. tiksliau jų ištirtų, pats karalius, 
kurio ji nematė, persirengė svetimšaliu 
kunigaikščiu ir įsimaišė rūmuose tarp 
dvariškių ir piliečių. Neabejodama Joana 
nurodė į jį, tardama; “Mano Dieve, aukš
tasai kunigaikšti! Niekas kitas, tik pats 
esi karalium!”

Kvočiant Joana pranašavo keturius į- 
vykius;

1) kad Anglijos galybė bus sutriuškin
ta ir Orleanas atvaduotas, betgi karalius 
turi jai duoti kariuomenės;

2) kad karalius bus vainikuotas Reim-
se;

3) kad karaliui bus grąžintos visos Pa

ryžiaus posesijos;

4) kad Orleano kunigaikštis bus išva
duotas iš Anglijos nelaisvės.

Smarkus katriuotnentiĮ Stisirėmimas
Kariškoji Joanos karjera buvo trum

pa, bet garbinga. Karų metraščiuose nė
ra lygios jos karjerai. Prastuolė septy
niolikos ar aštuoniolikos metų mergelė, 
kbri gal matė kareivius, liet“ne kovos lau 
ką, be jokio kariško išsilavinimo, gimusi

sų lietuviai, pagaliau, turėtų 
prideramų ir garbingų kitų 
Vokietijos tautų mažumų tar-

bingai prašo visų, kurie yra 
gavę minėtus lapus ir kam 
tik brangus mūsų brolių Prū
sų Lietuvoje tautiški reikalai,

pe vietų
mių ir turto. Apkaustyti geležimis, sunkiai į Bet tam tikslui jiems rei-' .- , , . . _7'
ginkluoti, baisūs kryžiuočiai išnaikino Prūsų j kalinga turėti savo namai, H J1- . 11 n®aridėho-

ir ilim kruvinu kovil llŽCTobė kur ii.» į J8® a al y Pinigai įei-

straipsniu, didžiosios valsty
bės — Prancūzija, Auglijc, 
Italija, Vokietija ir Japonija,

galėtųjų didžiųjų valstybių se
noji diplomatija suprato, kad 
vienur kitur reikia paliktiw , v --- X------u 7 ~

— nenustatė sienų Vokietijos !“saugumo ventilį”, per kurį 
hegemonijai Klaipėdoj. Kaip!salėtU išeiti vokiečių pykčio

41 I-a • i u. llIUEcll i ei-Kur jie galėtų rinktis, turėti i.- • . T • x, .... ria siųsti į Lietuvos bankų
savo skaityklas, pradžios mo- i*-,-,- v * u j •

se kry žiuočiai pasistatė sau pilis, įsitaisė j kyklas, galėtų daryti vaidini- L tarvhoą į/ t
gražius dvarus, kuriuose ponauja iki mūsų i mus, koncertus, steigti ivai-i U T'

- • ' ’ & • !o lapus sugrąžinti tarybos piri

giminę ir po ilgų kruvinų kovų užgrobė 
Mažųjų Lietuvą. Atimtuose iš lietuvių žemė-

dienų kryžiuočių ainiai Kittergutsbesitze-
riai.

‘Atgimus Lietuvai ir prisiglaudus Klai
pėdos kraštui prie Lietuvos, vokietininkai 
apgaulingais pažadais ir svetimos valstybės 
pinigais gaudavo seimelio rinkimuose dau
gumų ir, paėmę Krašto Valdžių į savo ran
kas, varydavo kryžiuočių politikų,' stumdami

nūs kursus ir p. Tačiau, deja, w . /m... , . .. _ mimnkui d-rui Vydūnui (Til-tokių namų Prūsų lietuviai ne. . . . m . !S1L kasemenstrasse 14, Vo-tuiT ne vienų. Todėl, esant rei-(i - ... . rp . . ... V .. , . • , ’. kietija). Turi būti sugrąžinti
kalui, pav padaryti papras- •. . .. . |11 tie lapai, su kuriciausių susirinkįmų lietuviai į t K ...'ko nebuvo parinktayra priversti prasyti,vokiečių 
išnuomoti jiems pastogę. Bet 
datžnai, gavę per didelį rūpės

Kraštų į prapulti! Jų rankose iki šiol buvoįtį, kad ir menkų patalpų, pas-
mūsų mokyklos, bažnyčios, teismai, visas vai 

' diskas aparatas. Lietuviai buvo lyg svetimi 
savo tėvų žemėje!”

kutiniu momentu jos, vokie
čiams šovinistams pakėlus

Tai teisybė. O dar paskutiniais laikais Į jėga brutališkai būna

tik priešingai pats statutas 
tarptautinių teisių atžvilgiu

srovės aukštasis spaudimas. 
Galima tikėti didžiųjų val-

jstybių geru ir teisingu noru
pastangų suvokietinti ir tuos j ir galima gerbti šio noro su- 
100,(XX) lietuvių, kurie dar lie- darytus aktus, tačiau dabarti- 
tuviškai tebekalba. |nės aplinkybės ir dalykų eiga

Taip lygiai neužmirškime, i Europoj, bendrai, ir Klaipė- 
kad Prūsų Lietuvos lietuviai dos' klausimas ypatingai liu- 
dideliauriu savo jėgų įtempi- dija, kad seniai visokio para
mų kovoja su smarkaujančiu i ko dūmų uosčiusiai didlžiųjų 

i vokietinimu, ir kad atsilaikys j valstyb. diplomatijai aukščiau 
Neužmirškime, kad visoje;ir savo teisių tesieks tik tada, minėti būdai nebuvo svetimi 

Prūsų Lietuvoje tėra J kąi visa mūsų tauta juos toje į ir tikrai bus vartojami taip 
vos pora vargais negalais ir'kovoje parems. pat ateity. Tik įsivaizduokim
tai pačių lietuvių pastango
mis įsteigtų lietuvių mokyk

Aukodami Tilžės lietuvių padėtį, kurioj dabar yra atsi 
namams, atminkime ,kad kie- dūrusi Lietuva, Klaipėdos sri-

i triukšmų, netenka arba netolių, kad mūsų tautos vaiku-! vienas centas bus sunaudotas ries, savo sudėtinės dalies au
I • . . . .. x i • 1 a . w. ■ . .....

vokietininkai pradėjo varyti išdavikiškų dar
bų prieš Lietuvos suverenumų Klaipėdos 
Krašte, lietuvių pinigais važinėjo į Berlyną 
derėtis, kaip galutinai tų kraštų pražudyti. 
Dėl to buvo atstatytas direktorijos pirminin
kas, dėl to paleistas seimelis ir dėl to susi
darė Klaipėdos byla, kuri pateko į Tautų 
Sąjungų ir dėl kurios vokiečiai tiek daug 
nerimto, nieku nepagrįsto triukšmo kėlė.

Reikia tikėtis, kad šį kartų rinkimus lai
mės lietuviai ir tinkamai sutvarkys Klaipė
dos krašto reikalus. x

ir išauklėta kaipo prastuolė kaimietė toli
mame kaime, tolima nuo tų įvykių, nuo 
kurių parėjo Prancūzijos likimas, viene- 
rių metų laikotarpy laimėjo koletų smar
kių musių su vilties netekusia ir dezorga
nizuota kariuoipene. Tokie, kaip jos pa
sižymėjimai, garbingų ir amžinų genijaus 
vainikų teikiu bet kuriam pasaulio istori
jos karžygiui. Čia realizuojasi jos asme
ny šie žodžiai; “Menkus pasaulio pabūk
lus Dievas pasirinko, kad nužemintų ga
linguosius; ir neprotingus daiktus Jis lei
do, kad sudraikytų galvočius.”

Joana vadovavo kariuomenei, įsiren
gusi į vyriškus karvedžio rūbus ir su ži
bančiu Karolio Martelio kardu rankoje. 
Jos vėliava (jos pačios rankų darbo) bu
vo balta, papuošta lelijomis; vienoje pu
sėje matėsi atvaizdas Dievo-Kūrėjo, sė
dinčio soste ant debesų ir laikančio j«i- 
saulį Savo rankose, o kita pusė vaizdavo 
garbingojo Apreiškimo reginį.

Balandžio 29 dienų, 1429 metais, Joa
na atvyko į pagalbi} apgultam (Įrleanui, 
kurį baisiai bombardavo anglai, vadovau
jant -Salisburio grafui. Orleanas buvo 

antroji svarbi Prancūzijos pilis, kurių an
glai sapnavo kaip jų imperijos išganymų, 
jeigu jų laimėtų. Anglai karžygiškai puo
lė Orleanu, tačiau nepaprastoji Joanos 
Arkietės drąsa ir karžygiškumas įkvėpė 
kažkokį magiškų vyriškumų nusiminu
siems Prancūzijos kareiviams ir jos va

išvaryti. Taip ir lieka, k 
svarbiausi kultūros reikalai 
neišspęsti, neatlikti.

iš jos (dai svetimose mokyklose nie-Įtiį tiems namams statyti ir kštesniųjų valdžios organų ir 
kad ir ridami ii užgauliojami vien i kad kiekvienu centu mes tvir-' valdininkų atžvilgiu. Iš vie-

ulž tai. kad jie lietuviai; jiems 
rykštėmis grasinama už kiek-

Savo namų turėjimo reika- i rienų lietuviškai pasakytų žo- 
las ypač skaudžiai jaučiamas db Tilžės lietuvių namuose 
didžiausiame Prūsi^ lietuvių būtų įsteigta pirma tinkamai 

įrengta Prūsų Lietuvoje lietu
vių mokykla.

Žinokime ir nė valandėlei

kultūros centre Tilžėje. Todėl 
Prūsų lietuviai pirmučiausia 
yra susirūpinę įsigyti savo 
namus Tilžėje. Tam tikslui vi
sos Tilžės lietuviu draugijos: [šovinistai varo smarkiausią j Kalnėnas, sekretorius P. Ru- 
“Kultūros”, “Spaudos”, “Pa vokietinimo darbų, dėdami Įseckas.

tai remiame mūsų sunkiai dėl aos pusės, Lietuvos Centro 
savo teisių kovojančius bro- 'vyriausybė turi teisės ir taip 
liūs. pat pareigos reikalauti iš

Užsienio lietuviams remti Klaipėdos srities direktorijos 
draugijos valdyba: pimiinin- seimelio, kad autonominiai 
kas R. Skipitis, vicepirm. O.! valstybės valdžios organai rei 
Kairiūkštienė, iždininkas K.; kštų visiškų lojalumų, visuose 
Kasakaitis, nariai: prof. M. įsavo žygiuose ir veikime, kad

neužmirškime, kad vokiečių' Biržiška, V. Daudzvardas J. Ps būtų suderintas su viso 
' valstybės interesais ir esme. 

(Tęsinys 4 pusi.)

dovybė laimingai atkirto kiekvienų anglų 
jaioliinų ir netrukus Prancūzijos kariuo
menė pradėjo imti viršų. Gegužės 8 die
nų anglai sustiprino savo puolimus. Ta
čiau Joana Arkietė neprarado drąsos ir 
visu narsumu varėsi prieš anglų kariuo
menės puolimus. Jai j>avyko laimėti nau
jus šansus ir po to ji laimėjo kitas svar
bias strategiškas vietas, o liepos 16 die
nų, kaipo laimėtoja, ji įžengė į Iteimsų, 
karaliaus vainikavimo pilį. Kitų dienų, iš- j 
kėlusi šventų vėliavų, Joana Arkietė sto- Į 
vėjo dešinėje karaliaus pusėje, kai arkų 
vyskupas vainikavo Karolį VII Prancū
zijos karalium, tarp džiaugsmingai kly- 
kiančių minių, garbingųjų giesmių ir ka
riškos muzikos.

Čia, galima sakyti, buvo užbaigimas 
tų visų darbų, kuriuos Dievo Apvaizda 
buvo pa virius Joanai Arkielei atlikti. Jo^ 
ana Arkietė prašėsi leidimo vykti į tėvų 
namus. Tačiau karalius ir piliečiai jų 
maldavo pdsilikti ir ji pasiliko su kariuo- 
nųene. Bet pavydas ir kerštas su intrygo- 
mis pradėjo skverbtis. Nedėkingumas jai 
buvo užmokesti m. Kitais metais, gegužės 
24 dienų, Jono iš Luiksemburgo dėka ji 
tapo įkalinta ir paskui parduota anglams. 
Karalius, kuriam ji gelliėjo apsivainikuo
ti, jai atsilygino nedėkingumu, nes nesi
domėjo jos likimu ir nedarė jokių pastan
gų, kad jų išvaduotų is anglų nelaisvės.

Teismai ir pasmerkimas sudeginti 
Po to sekė daug įvairių neteisingų

šmeižtų ir nesąžiningų skundų. Jie visi 
buvo atkreipti prieš Joanos Arkietės as
menį. Ir ji buvo ilgai kankinama nuobo
džiais teismais, kurių tribūnoje nesimatė 
teisėtumo, nei teisybės. Jai uždraustų net 
turėti savo apgynėjų, kuris galėtų jų ap
ginti. Nors ji buvo įtarta bažnytinėje tri
būnoje, betgi buvo neteisėtai laikoma pa- 
saulinilikų nusikaltėlių kalėjime Rouene, 
kur jų sergėjo nedori Anglijos kareiviai. 
Aišku, kad vien tik skaistybės apsaugo
jimui ji dėvėjo vyriškų aprėdalų. Tardy
mo pabaigoje jai buvo skaityta gausingi 
jos “nusikaltimai.” Kai jai buvo leista 
klausytis ir atsakinėti, patiekta kiti dvy
lika skundų, labiau sutvarkytų ir manda
giau suredaguotų. Pabaigus jos tardymų, 
didesnė pusė 22r teisėjų, kurie klausė jos 
tardymo, nusprendė, kad Joanos Arkie
tės balsai buvę apgaulingi ir .^'toniški; 
toliau jie nusprendė; jei Joana Arkietė 
nesutiks jų atšaukti, ji turės būti sude
ginta ant laužo. Nors kartotinais Imugi- 
jiiniais ir grūmojimais ir kerštais vary- 
tasi jų paveikti teisėjų sprendimų nau
dai, betgi karžygė Joana Arkietė nesu
drebėjo prieš jų grūmojimus ir baugini
mus ir nesutiko jų atšaukti. Pagaliau nu
silpnėjusį dėl tų nuolatinių smūgių ir 
kankinimų, ji sutiko pasirašyti tam tikrų 
at/aukimų, kurio nuorašas yra nežinomas

ar neužsilikęs. begėdiškiausiomis intri
gomis jos priešai jai pakišo pasirųšyfi 
dokumentų, visai kitokį, kuris balsu bu
vo jai skaitytas. Joana Aikietė, jį pasi
rašydama, tada išgelbėjo savo gyvybę ir 
taip apsisaugojo nuo sudegimo, tačiau ji 
buvo grąžinta kalėjinuui ir pagarsinta 
burtininke ir ragana.

Vyriško aprėdalo dėvėjimas buvo vie
nas iš skundų, kurs jų pasmerkė. Anais 
laikais mergelei įsirėdyti į vyriškus dra
bužius reiškė erezijos palaikymas. Taip 
įvyko po kelių dienų, kai jos priešai jai 
užstatė žabangų kilpas. Taigi, 37 teisėjų 
teismas nusprendė, kad kūržygė Joana 
Airkietė yra erezijos palaikytoja. Sekan
čių gegužės 30 dienų, 1431 metais, jų 
pasmerkė sudeginti ir tų pačių dienų Joa
na Arkietė drąsiai žengė ant laužo mirti, 
baltai aprengta, o jos galvų dengė popie
rinė mitros kepurė, uždėta neva pajuoki
mui. Senoje Roueno turgavietėje buvo 
jau sukrautas mirties laužas. Joana Ar- 
kietė tapo pririšta prie stulpo, esančio 
laužo vidury, įr sutepta degutu. Liepsno- 
j antie j i nedėguliai padėta prie sausųjų 
laužo malkų ir netrukus liepsnos debe
siai apglėbė jų visų. Jos kančios degan
čiame lauže buvo taip baisios, jog patys 
priešai joR jmsigailėjo, o kiti net apsi
ašarojo. Ji prašėsi kryžiaus, kurs po Į>a- 
bučiavimo buvo laikytas priešais jų, o ji 
šaukėsi Šventojo Jėzaus Vardo.

<



—

Penktadienis, bal. 22 d., 1932 DRAUGAS 8

RAUDONASIS SLIBINAS
(Tęsinys iš 2 pusi.) |

3. O ką bekalbėti apie bolše- į 
viki) dorovingumą! Jiems vis-į 

kas leista, viskas galima da- { 
ryti, kad tik plėstųsi bolševiz
mas, komunizmas. Kartą per Į 
agitaeijinius kursus vienas ji)! 
agitatorius tarė savo kiaušy- Į 
tojams: “Meluokite, apgaudi- 
nėkite, kaip įmanydami suki
tės — tik laimėkite.” Taip iš 
tikrąjį) jie ir daro. Bolševikai 
žino, kad tik ištvirkę, be gar
bės, pardavę savo sąžinę ir 
turį supuvusį dvasios vidų 

žmonės tegali būti geriausi 
jų talkininkai. Todėl jie ir pa
laiko ištvirkimą, dvasišką a- 
narchiją netvarką, suirutę, 
kurie dabartinėj Rusijoj pasi
reiškia tokiomis baisiomis fo
rmomis, kad ne tik drovu čia 
tai paminėti, bet tiesiog baisu 
ir apskritai tai prisiminti. Chu

valdžios, bet nepalyginti bai
siau ir daugiau tu vargsti ir 
kenti dabar. lyur tavo laisvė, 
kur žmonių meilė, kur asmens 
gerbimas, kur žmoniškumas* 
Rusijoj to nebėra. Proletarl- 
jatas, varguomenė, manė, nu
metusi carų jungą, būsianti 
laisva. Bet svajota laisvė tapo 
vergija: vietoj caro nagaikų 
—dabar kyšo bolševiko plieno 
durtuvas ir šautuvas.

Pagaliau, kaip bolševikai 
kovoja su religija, kaip žudo 
dvasininkus — sunku ir apra
šyti. Įsidėmėtina: kur žmonės 
ima skelbti “galą” Dievui ir 
religijai, ten visada užverda 
baisiausias pragaras, ryte ry
jąs nekaltas aukas.

III. Ko bolševikai siekia? -
Bolševikai siekia savąjį

. M

•x». .

!

K

-■Hfę-T,

Ijouis Rousseau, prancūzų operos dainininkas su savo 
dukterim.

ro
jų" išplėsti po visą pasaulį.

,. . _ .. . Priemone tam — revoliucijos,bganizmas Rusijos miestuose ....... , .,, . . . , , ., i kurias jie kelia spauda, agita-taip įsivyravęs, kad, eidamas I , . . . , .. . .r J toriais ir boikotuodaminaktį gatve, nežinai žmogus, 
ar pareisi sveikas gyvas na
mo. Tai jau pripažįsta net pa
tys bolševikai. Dėl ko taip y- 
ra? Dėl to, kad bolševikams 
rūpi ne auklėti jaunimas, bet 
padaryti jį geru savo revoliu- 
cijonierišku talkininku, jiems 
rūpi kuo daugiausia turėti a- 
gitatorių ir revoliucionierių, 
o šie visada esti iškrypėliai.

ir boikotuodami kitų 
valstybių gaminius, prekes.

Bolševikai savo “Bezbožni- 
ko” laikraščio nuo 1923 iki 
1928 m. išplatino 23,638,000 
egz., o nuo 1929 iki 1930 m. 
jie jo išplatino jau 30,499,800 
egz., vadinas, per 1 metus žy
miai daugiau negu per 5 ank
styvesniuosius metus. Tad ar
gi neturime ir mes dar labiau

! užsidegti apaštališka savos ka
li. Kas darosi bolševikiškoje i talikiškos spaudos platinimo ir 

skaitymo ugnimi1? Maža to. 
Bolševikai leidžia dar daug ir 
kitų laikraščių, net įvairiomis 
kalbomis, įvairiose valstybėse 
(aišku, prisidengę įvairiais

Rusijoje?
Nors ir nepaprastai stropiai 

saugo bolševiko durtuvas ir 
šautuvas valstybės sieną, kad1 
jokios žinios nepatektų į už
sienį, tačiau vis dėlto jų dau
giau ar mažiau patenka, iš ku
rių sužinome, kas darosi Ru
sijoj. Bolševikai remiasi plie
no durtuvais, šautuvų ugnimi

IV. Bolševizmas, Lietuva 
ir mes

Nemanykime, kad pas mus 
nesirausia Maskvos “drau
gai”. Jie veikia, prisidengę 
komunistų, plečkaitininkų ir 
kitais vardais. Jie laukia, ty
ko momento, kada galėtų pa
leisti į darbą savo durtuvus 
ir pas mus. O ką bolševikai 
Lietuvoj darytų? Atsakymas 
aiškiausias: ką padarė ir da
ro Rusijoj, tai darytų ir čia 
— šaudytų, tremtų į Rusijos 
gilumą vyskupus, kunigus, ka
talikų veikėjus, valdžios atsto
vus, atimtų iš mūsų tėvų tur
tą (ir iš tų, kurie teturi po 2 
ha), sustabdytų visą kat. vei
kimą. Prasidėtų badas, nes 
bolševikai viską atimtų, o duo
ti labai maža teduotų; visą

PAMINKLINĄ PRISIKĖLI
MO BAŽNYČIĄ PRADĖS 

STATYTI VASARĄ

patraukiančiais pavadini
mais), o visi šie jų laikraščiai 
— revoliucijos kėlėjai ir bolše
vizmo platintojai.

Speciališkose agitatorių mo-
ir šnipais, o tų šnipų jie turi. kyklose bolševikai rengia agi- 
ištisus legionus, kuriems lei- tatorius, kurie anksčiau ar vė-
džiama daryti, ką tik jie nori; 
jie turi baisiąją "šnipų ir žval
gi) (salptosios policijos) or
ganizaciją, trumpai vadinamą

liau siunčiami į įvairius kraš-

stiliaus su tiesiai aukštyn ei- į Bostoną ir išmetė į *tttvę 
nančiomis linijomis, kurios ge| banknotų pluoštą 70,000 frau 
rail išreikš prisikėlimo įdėją. kų sumai. Prie kazino lie
ji bus daug lengvesnė, todėl matant subėgo žmonių minia 
bus galima statyti turimame ir išmėtytus pinigus susigraib 
žemės sklype (Žemaičių ir Au
šros gatvių kampe). Sienos ir 
bokštas bus plytų, pamatai ir 
surišimai geležies betono.

Lėšų statybai komitetas ti
kisi gauti iš aukų, rinkliavų, 
organizacijų, garbės mokesčio 
ir kitų šaltinių. Žaliakalnie-
čiai žada apsidėti mokesčiais, ------------------
kuriuos aukos bažnyčiai sta- — Didžiausia pasauly baž- 
tyti. Už aukas manoma pava- nyčia yra Romoje Šv. Petro,

stė.

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais,Nustebusiems kazino lauky 

tojams amerikietė pareiškė, j kaina $3.00. 
kad pirmu kart savo gyveni- j Šventasis Raštas

Paminklinės Prisikėlimo ba 
įžnyčios statybos komiteto pir
mininkas kun. Kapočius pain
formavo apie bažnyčios sta
tymą.

Inž. Reisonas jau visai bai
gia ruošti Paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios projektą, 
nes anas, senasis projektas, 
nors daugeliui kam patikęs, 
negalėjo būti įvykdytas. Pa
gal tą projektą bažnyčią, o y- 
pač jos pamatai, būtų labai 
brangiai kaštavę, nes žemės 
gruntas tokiam milžiniškam 
statiniui visai netinkamas. Be 
to, to projekto nepatvirtino ir

niūsij brangųjį kraštą apimtų vyriausia statybos inspekcija, 
baisiausias siaubas — krūvi- Dėlto nebuvo galima pradėti 
nas teroras (žudymai, kanki bažnyčios statyti.
nimai, ištrėmimai ir t.t.)... 
Brangus Skaitytojau, Tu man 
sakai, kad tai negali įvykti, 
nes dabar pas mus bolševikų 
nesimato. Gerai, bet atsakyk 
man į klausymą: ar matėsi

Dabar ruošiamasis bažny
čios projektas yra žymiai ki
toks. Daug pigesnis. Pagal tą 
projektą bažnyčią, pastatyti 
kaštuos apie 1,200,000 litų.
Bažnyčia bus modernizuoto Į jauna amerikietė p. Powier iš

Senojo

tus agituoti. Labai rimtai įTo-j vie«a.i bolševikai Rusijoj, kol 
dinėjama ir net įrodyta, kad paėniė viso krašto valdymą į 
Ispanijos ir kitų (ypač Azi-

G. P. U. Šios organizacijos -lOfb Afrikos ir Amerikos) kra
štų revoliucijos yra Maskvos 
“draugi)” sukeltos.

tikslas — sekti ir šaudyti žmo
nes.

Privatiškos nuosavybės Ru
sijoj nebėra — viskas valsty
bės arba, aiškiau sakant, ko
misarų ir jų pakalikų. Rusų 
žmonės (ūkininkai ir darbini
nkai) miršta badu, skursta, 
baisiausiai vargsta, o tuo tar
pu jų komisarai ir į juos pa
našūs ponuliai raito “kumpį, 
baltą duoną, važiuoja minkšto 
se pirmosios klasės vagonų kė
dėse” sako vokiečių inžinie
rius .Toganas Pilypas, pats va
žinėjęs po Rusiją ir matęs ten 
visokių baisenybių ir netiks-

Bolševikai puikiai supranta, 
kad valstybių materiališkas 
skurdas gali jiems patarnaut’ 
revoliucijoms kelti. Todėl jie 
užsieniuose savo prekes par
davinėja labai žema, pigia kai
na, ir svetimų valstybių pre
kių kaina turi dėl to labai že
mai nukristi, iš ko tos valsty
bės turi milžiniškų nuostolių.
Toks bolševikų elgesys yra vk- 
dkiamas dumpingu. .

Bolševikai, tie raudonieji i’’ neturtingųjų vaikais (juk 
“tovariščiai,” įvairiausiais ,0° mūsų draugai, broliai Kri- 
būdais stengiasi nuversti kie- stuje): jiems padėdami, juos 
kvieną valdžią ir karo valdy-

dinti atskiras bažnyčios dalis 
aukotojų vardais. Vienas ame
rikonas pažadėjo paaukoti va
rgonus. Vienas pilietis žada 
lengvom sąlygom duoti 1,000,- 
000 plytų. Amerikos laikraš
čiai gaudo žinias apie bažny
čios statymą. Todėl laukiama 
ir iš ten aukų. Be to, tikima
si gauti ir iš vyriausybės, ku
ri yra nekartą žadėjusi. Todėl 
komitetas visai šviesiomis aki 
mis žiūri į ateitį. Juk nė vie- 
na bažnyčia nėra pradėta sta
tyti dideliais pinigais, o pra
dėtos visos pastatomos.

Manoma bažnyčios statybą 
pradėti šią vasarą. Kodėl pra
dedama kaip tik krizės me
tais? Komitetas nenusigąsta, 
nes žino, kad geri žmonės ge
riems tikslams visada aukoms 
suranda lėšų.

Paminklinės Prisikėlimo ba
žnyčios projektui paruošti ki
tas konkursas nebuvo skelb
tas todėl, kad konkursai savo 
tikslo nepasiekia.

Dabar paruoštas projektas 
manau, yra galutinas, tačiau 
galutinį žodį tars komitetas.

me paėmusi į rankas kortas | Testamento III. Psalmių kny- 
ir tuos pinigus išlošusi. O iš ga, patarlių knyga, Eklezias- 
loštų pinigų ji nenorėjusi pas tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
save laikyti. Koinentorių pridėjo Vys

kupas Juozapas Skvireckas, 
Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.90.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dą, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltato- 

ikas. Kaina $1.50.
Virš minėtas knvgas gali- 

metnj. antras ma gauti.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chlcago, III.

į kurią telpa 54000 maldinin
kų. Antra yra Milane, kated
ra, galinti sutalpinti apie 37,- 
000 maldininkų.

— Aukščiausias bažnyčios 
bokštas yra Ulme (Vokietijo
je) turi: 161
Kiolno — 156 metrų.\

— Lietuvoje priskaitoma a- 
pie 150,000 bičių šeimų.

NEPANORĖJO IŠLOŠTŲ 
PINIGŲ

savo rankas?1
O kuo mes galėtume prisi

dėti prie bendros kovos prieš 
bolševizmą? Štai kuo:

1) pasidarydami sąmoningi, 
veiklūs katalikai,

2) kuo uoliausiai visokerio
pais būdais remdami katali
kišką spaudą,

3) būtinai patys susipažin 
darni su priešbolševikiška Ii 
teratūra (knygomis, laikraš-1 
čiais, straipsniais) ir kitus (tė

• vus, gimines, kaimo žmones ir 
t. t.) su ja supažindindami,

4) rūpindamiesi darbininkų

lumų.
Pragariška budelių (G. P. mą paimti į savo nagus. Tie-

U.) ranka dieną naktį Rusijoj 
veikia; dėl tikybos, dėl kito
kių negu bolševikų nuomonių, 
dėl kitokių pažiūrų arba ir dėl 
kurio žvalgybininko šnipo no
ro “užsitarnauti” — žmonės 
šaudomi, tremiami į šalčiau
sias ir negyvenamas vietas,

sa, jie supranta, kad to iš ka
ro negalima padaryti. Todėl 
jie dirba pamažu, tyliai, slap 
ta, bet be jokios pertraukos. 
Komunistų, bolševikų veikimo

šelpdami, juos užjausdami ir
5) uoliai organizuodamiesi.
Darykime iš savo pusės vis 

ką, kad raudonasis slibinas 
(S. S. S. R. — Sovietų Rusi 
ja ir jos liokajai) neišžiotų 
Lietuvoj savo slibiniškų nas

tinklo punktai punkteliai yrai^ įr nepakeltų uodegos, sten- 
nusagstyti visose vaistytuose, bimės jr budėkime, kad rau- 
kuriose jie slapta kursto įvai- (]onojj penkiakampė žvaigždė 

badu marinami, kaip gyvuliai; rius padugnių gaivalus, kad (toks Rusijos bolševikų ženk- 
mušami, kankinami... Taip tad šie bruzdėti) ir keltų riaušes. ,fts) npgalėt, įsisukti į mūsų 
elgiasi draugai * su lais-1 O šiuos savo talkininkus bol- ^bangaus žvaigždžių tarpą!
..-r....?’ i i r.'r.nl.l 11-/-O U 2m.Ti1.-O1 ndloil/n OflVA m M 1 0-0 1 Cvais” sovietų “respublikos 
piliečiais. Apskaičiuojama, kad 
Rusijoj per parą bolševikai 
nužudo ir nukankina apie ke
lis tūkstančius žmonių! O ne

laimingoji Rusija! Daug tu

šėrikai palaiko savo pinigais 
ir įvairiais nurodymais (ins
trukcijomis). Žodžiu, bolševi
kai komunistai stengiasi visur

Stud. Alf. Sušinskas

Norvegijoje, katalikų vy-|
įvesti savąjį mirties, bado ir.skupu yra 33-jų metų vyras
vergijos “rojų.” Taip, jie di-

vargai ir kentėjai prie carų rba, jie veikia, o mes?!
Irgens. Tai jauniausias pasau

lyje vyskupas.

•>

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo 

ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis 
katalikų larkraštis

“SPAUDA IR GYVENK"
korio išėjo jau keturi numeriai.

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

“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikė jimo priešų 
daromus priekaištus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” ski riamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su 
sipratusiais katalikais.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 
vienam. -<

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

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

Nicoj pietų Prancūzijoj, vie,“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
ną naktį iš kazino rūmų išėjo j ininarija, Litbuania.

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

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO-JUNE 16 DIENA

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

Į ABI PUSI ........................ ‘........................................................ $125.50

Šią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. 
“Draugas” rengia ekskursiją dilžiuliu 
Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per 
Havrą į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai 
patogus. Manantieji aplankyti Tėvynę 
Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informa
cijų ir laivakortės į “Draugo” Laivakor
čių Agentūrą, kur gausite gerą ir paten
kinamą patarnavimą. Mes parūpiname vi
sus kelionei reikalingus doknmenįus ir už 
patarnavimą nieko neskaitome.

*
t-r. ■*

>---

‘DRAUGO’ LAIVAKORCIĮĮ 
AGENTŪRA

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

LAIVAS “FRANCE”
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Tai ne koks inžinas, tik seniausias pasauly automobilis, 
kuris bus išstatytas parodai per Pasaulinę Parodą Cbicagoje. 
Automobilis varomas garu; per valandą nuvalžiuoja 7 maiies.

POPIEŽIAUS GVARDIJA ‘ BANDYMAS LIETUVAI”

byloj, Lietuvai prikiša, kad ji 
neturėjo teisės imtis tokių ap
saugos (žygių, nes štai Kini’ 
pėdos statutas jų neniunatųs. 

Ičia jau daugiau nekalbama 
' apie tai, kiek teisėti ar nete’i- 
1 sėti buvo Klaipėdos direkto
rijos ir seimelio didumos žy
giai Lietuvos valstybės atžvil
giu, nekalbama taip pat ir dėl

trų protestą, Tautų Sąjungos 
Tarybai, Klaipėdos konvenci
jos signatarinių valstybių už
imta padėtis konflikto klau
simu atrodė stipriai objekty
vi. Priešingai, paskutinė Lie
tuvai įteikta kolektyvi nota 
liudija, kad tik truputį vėliau 
daug kas šioj srity pasikeitė, 
nors pati konflikto eiga ben-

ŽINIOS—ŽINELES

Ieškodamas temos rašiniui, 
varčiau senų laikrašičų kom
plektus ir užtikau laikraščio 
“Catliolic Times” vieną nu
merį iš 1927 metų gegužės 
mėn. 6 d., paskirto paminėti 
popiežiaus gvardijos keturių 
šimtmečių sukaktuvių šven
tei, kuriame paduoda įdomių 
žinių iš popiežiaus gvardijos 

' istorijos. Kadangi š. m. gegu
žės mėn. 6 d. sueis 405 metai 
nuo popiežiaus gvardijos įkū
rimo ir, be to, ‘‘Vienybės”

to, kad Lietuvos valstybė ben- drai išlaikė vietoj tą kryptį, 
drai reaguotų į jos neliečia-, kuri jau buvo visų numatoma 
mybę ir vienybei gresiančius pačioj pradžioj, ir dėl to jokių
žygius, bet visomis didžiosio
ms valstybėms prieinamomis 
ypatingomis priemonėmis pa
reiškiama, kad Klaipėdos sta-

ypating-ų netikėtumą niekam 
negalėjo sukelti. Šį pasikeiti
mą didžiųjų valstybių nusi
statyme galima išaiškinti tik

tūtas tokių žygių, kokius Lie-jtų didžiųjų valstybių noru iš- 
tuva padarė, nenumato ir dėl gauti Vokietijai jos svarbių
to Lietuva nedrįso jų daryti. 
Paprasta kalba kalbant, tai 
yra sofizmas kazuistika, dvi- 
veidiškumas, viskas, bet tik

rinkimų laikotarpy tokių da
lykų, kurie mažiausiai palie
čia tų didžiųjų valstybių pa
čių interesus, nors tai įvyktų

ne teisingas dalyko suprati-' taip pat teisingumo suprati
mas. Dėl tarptautinio akto ne- Į nio sąskaiton.
pilnumo ir neaiškumo didžio
sios valstybės siekia parali- 
žuoti mažosios valstybės ap
saugos žygius, kurie nukreip
ti prieš kenksmingą judėjimą, 
nors tuo pačiu'laiku yra dau-

(Bus daugiau)

— Didžiausias pasauly krio
klys yra pietų Afrikoje, Za 
mbezi upėje “Viktorija,” 1U 
kliu. platumo. Jo ūžimas gir
dėti už 30 klm., o putos iškyla 
iki 900 metrų ir yra matomao 
per 16 klm.

— Amerikoj kasdien nu 
automobilių nelaimių žūva 8b 
žmonės, o sužeidžiama 2739.

— Vištos daugiausia papli 
tusios yra J. A. Valstybėse. 
Jų ten tenka po šešias kiek
vienam gyventojų. Olandijoj 
— po tris. Dėslumas pats žy
miausias Danijoje: vidutinis 
kai 150 kiaušinių metams.

— Šiais metais Lietuvoj pa
didėjo telefonų skaičius. Čia 
mes duodame tų miestų sąra
šus, kur telefono abonentų 
skaičius yra pranešęs 100: 
Kaunas 4620, Klaipėda 1443, 
Šiauliai 542, Panevėžys 445,

Šilutė 272, Marijampolė 220, 
Vilkaviškis 194, Tauragė 183, 
Ukmergė 178, Alytus 174, Kė
dainiai 151, Telšiai 133, Bir
žai 127, Raseiniai 119, Jurbar
kas 118, Mažeikiai 116, Jona
va 107, Kybartai ir Rokiškis 
turi po šimtų telefono abone
ntų.

~JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunus Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St. 
Room 1602 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų I-

Vakarais: IJtarn., Ketv. ir Subatos | 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 i

Namų Tel. Hyde Tark 339 5

(Tąsinys iš 2 pusi.)
Kai direktorija ir seimelis sa
vo dauguma nežiūrint net ele- • giau negu aišku, jog pačios

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

mentariškiausio lojalumo ir 
visiškai pasiduoda vienos už
sienių valstybės įtakai, rody> 
damas Lietuvai net atvirą ne- 
draugingumą, vyriausyvė gi 
turi daryti žygių, kad nutrau
ktų tokį kenkimą valstybės 
interesams ir kenkėjus pašau
ktų prie teisėtos tvarkos. Lie-

didžiosios valstybės, jei jos 
būtų Lietuvos vietoj, jau se
niai būtų pasielgusios daug 
rigoriškiau ir dar kitokiomis 
priemonėmis. Iš Vokietijos, 
kuri šiuo momentu grasinan
čiai mėtosi Versalio taikos su
tarties tinkluose, būtų netiks
lu laukti objektyvumo Klaipė-

A. A. OLAS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsled SI. Tel. Victory 0662

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

skaitytojoms įdomu susipažin-į norį savo valstyb&
t. su viso katalikiškojo pašau- j lleliečittnlybę ir garbę> nes ki.

&var’ taip ji nebūtų verta savo palio ganytojo-popiežiaus 
dijos istorija, tai svarbesnes 
to rašinio vietas čia ir paduo
du.

Popiežiaus

tu vos vyriausybė tai turi da- dos byloj, nes visa Klaipėdos 
ryti bet kuriuo atveju, jei ji problema jai jau nuo pat pra-

dėties ir uždavinių. Lietuvos 
vyriausybės žygiai Klaipėdos 
įvykių byloj, objektyviai im- 

gvardija suda-Įant, gali net atrodyti perdaug
ryta pirmaisiais 16-tojo šimt- gailestingi ir padaryti su di- 
mečio metais prie popiežiaus dėlių atsargumu. Bet tai gali-
Juliaus II: 200 šveicariečių iš 
Uri kantono su savo kapito
nu Kasper von Silanen iš Uri 
atvyko į Romą. Antrasis ko
mendantas, Max Ruts iš Ciu 
richo, vadovavo tai gvardijai 
10 metų, ligi garbingos, tra
giškos 1527' m. gegužės die

nia suprasti ir pateisinti, jei 
bus priimta dėmesin, kad šie 
žygiai surišti su didžiųjų val

džių yra rakštis aky. Klaipė
dos senasis lietuviškumas ne
abejotinas ir jei vokiečiams 
pavyko vienoj kitoj šios sri
ties vietoj sukelti abejojimų, 
tai čia tik nuopelnas didelio 
jų meisteriškumo kelti įvairų 
triukšmą, tiek vietoj, riek ne 
vietoj. Daug aukštesnio masto 
objektyv ūmo reikalavimus jau 
galima statyti Klaipėdos kon
vencijos ir statuto signatari-

stybių pasirašytu tarptautiniu nėms valstybėms. Iš pradžių, 
aktu, koks yra Klaipėdos 1923 , kada Vokietija įteikė savo aš
ių. konvencija su statutu, kur ; - ■ ......... - - ■■ ■ ;
mažosios valstybės menkiau-1 “ATLAIDŲ ŠALTINIS” 
sias neatsargumas gali pasi-

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
ją ir išvertė T. Kazimieras

v
kapucinas, išleido seserys ko-

nos. Burbonai tuomet užėmė daryti jai lemiamas pasaulio 
irynuteriojo Romą. Tie 200 po-1 galiūnų akivaizdoj, 
piežiaus gvardijos kareivių Taigi> B vlenog 
gyn6 Vatikanu; po aštrios ko- |tuva negali ir ned,,ista kęg

vos jie žuvo, keletą išlikusių ti reikalų tmkdo k(,n trimetės. Maldaknygėje yru

”1 kia jos valstybės vienybei it 
popiežių." garjjeį įr Įeįj.įį prįešįngus sve-

gyvais paimti į nelaisve, 
ištikimybės dėka, 
tuo tarpu paspruko į Engt i" 
burgą. Esant popiežiui Povi

Limos valdžios žygius savo na
muose. Bet iš kitos pusės, Vo- 

l,n III, 1348 m. gvardija su- kietija| kl|rjl(i fc(> net su_ 

daryta vėl iš naujo. Iš Švei- . ,
cari

daryti dabar ištisą didžiųjų

paaiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at-

Uos katalikų, o, jų vada i va|8tybiy koncert, KlaipSdos į laidai. Šita knygelė turėtų, bū
Jost von Megefi iš Liucerno 
buvo ne lik kareivis, 1x4 kar- Lu gv. Mišiomis ir šv. Komu- 
tu ir mokytas žmogus: jis g- - „įja; po to buvo iškilminga 
rai kalbėjo vokiečių, italų, is- 'naujokų priesaika ir paradus 
panų, lenkų kalbomis ir su- Tėvui,
prato taip pat graikiškai bei 
lotyniškai; buvo daug kelia
vęs Šventojoje žemėje, Persi
joje ir Turkijoje. Triesto vys
kupų suvažiavime metu po
piežiaus gvardija saugojo jį.
Užėmus Romų prancūzų revo
liucijos armijai, gvardija bu
to paleista ir tik grįžus po
piežiui Pijui VII. 1815 m. vėl 
iš naujo sudaryta. Dabar (rei 
škia 1927, V-6) turi 100 kari
ninkų ir kareivių. J ją prima- 
mi tik tokie šveicarų kaluli 
kai, ne jaunesni 25 mietų, ku
rie turi geriausias savo kan
tono bažnytinės valdžios re
komendacijas. Šventė 1927 m. 
gegužės 6 d. buvo švenčiami

jmiay’s ukczje

IS A
BEAUTY

CONTEST!
Ali your life you are in one Beauty 
Contest after anothcr ! Reople look at 
you — and judge you. Usc Camay, 
the Soap of Beautiful Women — and 
your skin will be so radiantly fresh 
and lovely that the whole vvorld will 
find you attractive I Your povvders 
and creams will look far better. 
You’ll win each little Beauty Contest.

CAMAY
Tfce Soap of Beautiful Women

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

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-ėia klesa j Klaipėdą .... $75.50
[abipusi.............................................................. $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

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

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Gegužio—May 4 d.—BERENGAR1A
n

n
n n

5 d.—BREMEN 
7 d.—MAURETANIA 

14 d.—AŲUITANIA 
25 d.—MAURETANIA 
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”

EKSKURSIJA
1 d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į

Klaipėdą.
Birželio—June

3 d.—1LE DE FRANCE
M 7 d.—BREMEN

n 11 d.—PARIS
>> >> 16 d.—FRANCE, “Draugo

18 d.—UNITED STATES
Liepos 9 d.—ILE DE FRANCE

ekskursija.

ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. 60c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Cllicago, 111.

CHAS. A. PEPPER _
r.TE'1' U V 1S AD V OKATAb
155 N. Clark SL, Room 9V9

Telephone FltiNKLlN 6746

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINDA MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų ,au- 
ke jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mosliy yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų. kraštų svietu 
ginų visokių medžių aliejų. Deks 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų.. Rankų, Kojų, Nugaros skau- 
uejinių, Rankų, Kojų tupimų ir at
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
mozmų yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, suiig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gru
zinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN'iS NEW DISCOVEtlY 
OINTMENT. Kaina 75 (tentai.

DEKRN’S OINTMENT GO.
HARTFORD, CONN.

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vienų savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tų vaistų.

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

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

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
j druska — pamėgdžiojimų yra daug

ir turi saugotis.

10 piEeBWSiv
'- - 3ET $1.97

Thln In a Paine,ir Vlvani f (t and ln- 
cludea ture pftwtlcr, $1.00; 1 ouge, 75c, 
Tlssue Croani *1.00, —
Pačiai AstrlnKcnt $1.7 
Toilet VVater $1.25į 
Dantine 75c. Skln w4 
Value $12.00. Speciali 
ten pleces to lntrodngl 

Vardas ..... A 
Adresas 
Siunčiame per*

Pinigai grųžiną 
nepatepktoti 

-• * . .
Bea Van 58O-5th Avenue, New York

ETBC

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 
saugus. Aptiekose. 36c., 60c.,
$1.00.

žemo
F" O M S K i N . Q 1 , f M I » 1^4 5

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic aches& paine, apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGCISTS

Tyros, Aiškios, Hveikos 

GRAŽIOS AKYS

didelis tartas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba> -ICye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Murina Co., Dpt. H. S., 96. Ošia Si., Chicago
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WAUKEGAN, ILL..

šv. Baltramiejaus choro šei
myniškas vakarėlis įvyko bnl. 
14 dieną. Viskas buvo labai 
puikiai parengta. “Šeiminin
kės” pagamino gerų šiltu ir 
šaltų užkandžių (vištienos ir 
kalakutų). Waukegano mergi
nos niekad nemanė, kad yra 
tokių gerų vyrų šeimininkų. 
Ko tik valgėme, vis daugiau 
norėjome.

Paskiau vienas iš choro na
rių susiieškojo orkestrų: to
kio orkestro dar niekad ne
teko girdėti. Kai pradėjo gro
ti, tai nešokant visas žmogaus 
kūnas ėmė judėti, o tie, kurie 

ko, tai pašokę visi šlapi
Iv o.
Buvo trumpų kalbų. Kalbė

jo šeimininkai ir keletas cho
ro narių. Taip pat kalbėjo cho 
ro vedėjas p. Žylius. Pora na

i ristas; R. O. Johnson’as, mie
sto majoras; Uerman L. Key, 

1 miesto teisėjas. Taip pat ir iš
mo eiti - ūžė kol saulė pra- t'lncagos yra pakviesti kalbė

tojai: Lietuvos konsulasdėjo tekėti.
Koresp.

GARK, INDIANA
Amerikos lietuvių politikos 

ir pašalpos kliubas šiame mie
ste gana rūpestingai darbuo
jasi, ypač šių metų politikos 
reikaluose. Narių skaičius au
ga kiekvienų mėnesį. Kliubas 
stengiasi suorganizuoti visus

Kalvaitis ir J. F. Budrikas, 
visiems žinomas lietuvių radi
jo valandos programų finan
suotojas ir veikėjas.

Ofiso Tai. Republlc 2266
Namų Tel. Hemlock 2010

DR. K. ORANGELIS
' DENTISTAS

2403 West 63rd Street 
kampas Western Avenue 

Vul. 9—9 išskiriant tračiariienius

D A KLARAI:

40 valandų atlaidų užbai
gimui L. V. cboristai-ės suren
gė puotų pp. Miknčionių na

šios apylinkės lietuviškus klii 1 nie* fhiotos tikslas buvo pa
bus bei draugijas ir įsteigti g’ei‘bti choro vedėjų p. A. Stul-
šio apskričio lietuvių politiš-į^ ir pavaišinti, jo draugus 
kų sąjungą. | vargonininkus. Aplinkybių dė.

Šis kliubas kų tik nupirko ;liai P- A- Mondeika turėjo į 
didelę amerikoniškų vėliavų,, miksėjau išvykti, tad jis nega-(

krauti su kaupu. Prie stalo 
svečiai buvo susodinti paskir
tose vietose. Prieš ir po val- 

Adv. N. Valašina gymo buvo sukalbėta malda. 
---------------------- | Vakarienės metu p-lė Justa

\A/F2TVH I P III Karpiūtė sumaniai vedė pro-ntolviux, lUu Kalbėjo A. Stulga, C.
A- Gaubis, N. Kulys ir kiti. 
Visi dalyviai pareiškė gražių 
minčių. Truputį pažaidęs, pa
silinksminęs, jaunimas skirs 
tesi su gera nuotaika. .

Dalyvis

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

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 I>. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

INDIANA HARBOR, INU

Tel. Ofiso 4060 Kės. 9366

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

KENOSHA, W1S.
Oliso vai :

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

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

kuri bus iškilmingai paauko
ta šios kolonijos lietuviams 
sekmadienio vakarų, balan
džio 24 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje.

Įėjo dalyvauti; bet iš svečių Bal. 17 d. Sv. Pranciškaus 
dalyvavo p. C. A. Gaubis ir p. parapijos salėj įvyko puikus

balius su labai gražia progra
ma. Rengė Šv. Kazimiero Ak 
rėmėjų draugijos skyrius pa

lių buvo parašę porų specia-j įžymūs kalbėtojai. Kalbės F 
lių dainų, kurios labai puikiai j Milės- Norton’as, apskrities 
skambėjo. Visi choro nariai 1 teisėjas; Martin J. Smith, ap- 
linksininos, net užmiršo ir na - jskričio kriminalinio teismo ju-

G R A B O R I A I:

N. Kulys. Į vaišes susirinko 
daug jaunimo. Darbščios .cho
ristės parengė įvairių gardu-

Yra pakviesti ir dalyvaus kuriais stalai buv0 aP‘i laP*j°s naudai-
Programų išpildė vietinės 

mergaitės ir berniukai. Buvo 
suvaidinti veikalai: “Fotogra

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Hfrsei

l'el. Ganai 6122

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai 617 4 
SKYRIUS) 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Kooseveit 2616 arba 2616

2314 VV. 23rd Pi., Ckicago

Telefonai;
Gary 26629-22425-21749

F. S, SUPERGZYNSK!
Graborius ir Balsamuotojas— /
Moteris aptarnauja motelis 
Vienintelė koplyčia Gary’je

1425 M ALISON STREET- 

1650 CONNECTIĮDUT ST.

Garv, Indiana

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
TEL. CICERO 5927

METINIS PAMINĖJIMAS

i DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Moterų ir Vaiky Ūgy

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki g vai).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimų.

i Ofiso Fel. Lafayette 7337 Rez. Ttl. Hyde Park 3395
v----------------------------------------------------------------------------- <
z" v

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Re*. Tel. Bout 6914

_ DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
▼ai.: 1-2 Ir <:<•->:>• vai. vak. Tav: 1-4 Ir 7-1 vai. vakar* 

Kartėlio] susitarus Kartėlio] ausi taras
V---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pistų

* • iki 8:14 vakare

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California A ve 
Nedėlioję pagal sutarti

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIDS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.-

3307 Auburn Avenue

’leietonas Yards 1136

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsainuotojas 
Turiu autoniubihus visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Ckicago, 111.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7688

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ ~ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
k

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

KAZIMIERO ANLZlO

Mirė balandžio 24, 1931 m. 
Kilo iš Šiaulių apskričio, Pa
pilės parapijos, Jonaičių kai
mo.

Kadangi jau suėjo vieni me
tai nuo a. a. Kazimiero mir
ties, tai yra užsakytos už Jo 
sielų Šv. Mišios, kurios bus at
laikytos šeštadienyje, bal. 23 
dienų, 1932 m. 8 vai. rytų ir 
sekmadienyje, bal. 24 d. 10:30 
vai. rytų Nekalto Pras. Panelės 
švč. bažnyčioje,

Kazimieras yra buvęs visų 
pažįstamas ir didis bendradar
bis Bažnyčios ir Tėvynės nau
dai. Todėl nuoširdžiai prašome 
visų Kazimiero giminių, drau
gų, pažįstamų, ir visos Kariau
jančios Bažnyčios dalyvauti pa
maldose ir tuomi prisidėti prie 
išliuosavimo jo sielos iš Baž
nyčios Kentančios.

Nuliudusios:
Morta Anužienė ir Dukterys

fas” ir ‘‘Užburtas smuikas”. 
Visi savo užduotis labai pui
kiai atliko ir publikų labai 
prijuokino, šešetas mergaičių 
irgi labai puikiai pasirodė; 
sudainuota keletas gražių dai 
nelių. Teko man pirmų kartų 
išgirsti tai, ko aš nesitikėjau, 
tai “Šv. Ražančiaus moterų 
chorų”. Ir iš tikro labai pa- 

| girtina; gražiai sudainavo k e 
! lias gražias daineles, žodžiu 
i viskas labai gražiai pavyko.

Komisija dėkoja gerb. kun. 
K. Bičkauskui už vadovavimų 
tam puikiam vakarui, ir varg. 
A. Glenilžai, kuris nenuilsda
mas visada darbuojasi visose 
pramogose ir moterų chorui 
už tokių gražių programų. Ta
riame širdingų Įiadėkų Šv. Ra 
žančiaus moterų draugijai ir 
Šv. Onos draugijai (iš E. Chi- 
cago, lnd.) už tokį gausingų 
dalyvavimų tų vakarų, visoms 
darbininkėms ir svečiams už 
gausingą atsilankymų. Nors 
ir nedarbo metu, bet vistiek 
mes, harboriečiai, visada re
miame gerus darbus.

X Ateinantį sekmadienį Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje įvyks 
40 valandų atlaidai. Prasidės 
per Sumų 10:30 valandų su 
procesija.

Komisija

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

DR. G. I. BLOŽIS
DEN T I S T A s 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

z Seredoj pagal sutari!

Boulevard 7 589
Rez. Hemlock 7691

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

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

l'el. Canal 67 64 Res Republic 6350

ŪR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

llt ODSTETltlKAS

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

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškulno susitarus 

Ofisas, laiboratorija ir X-ltay

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

l'el. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Ray

L1 ET U VIS DEN TĮSTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Ui.

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava. 
Telephone Republic 7868 

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

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 l’LACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451. arba
Cicero 642 Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Dr. C.K. Kliauga
D E N T 1 S T A S 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 \V. Marųuette Rd. arti VVcstern 

Avė. Phone licnilotk 7 828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyėiomis 

1821 So. Halsted Street

GR. M. T. STRiKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: — 1645 S. Ashland Avė.

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

' 8 vak. Nedėliomis pagal sutartį. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS'
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VIRGINIa #026

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tek Grovehill 1695

ŪR. A, L, YUŠKA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
deraaomls po pietų ir Nedėldieniala 

tik ausi tarus
2421 W. MAKQUETTE ROA-D

A|A
PRANCIŠKUS VAIČKUS

Mirė bal. 18, 1932 m. 4:20 vai. popiet, 44 metų am
žiaus. Kilo iš Telšių apskr., Luokės par., Mediškių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime moterį Ludvikų, 4 sū
nus Jfuozapų, Aleksandrų, Ludvikų ir Pranciškų, duk
terį Valerijų, brolį Stanislovų ir brolienę, sesers duk
terį Julijonų Markovų ir jos vyrų, pusbrolį Pranciš
kų Vaičkų ir pusseserę Sofiją Vaičkaitę ir švogerį ir 
švogerkų Antušius, o Lietuvoj 4 seseris Eleną, Juli
jonų, Marijonų, Zofiją ir brolį Jurgį.

Kūnas pašarvbtas 4440 So. W(ood St. ljaidotuvės 
įvyks panedėly, balandžio 25 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
palžįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: moteris, sūnai, duktė, brolis, brolienė 
ir giminės.

Laidotuvėiue patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. 
Boulevard 5203.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

i Palengvina akių įtempimų, kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 

■ tuo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
eataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę,

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminuvgnas daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO i TRUM

LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

i

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9193

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oi įsas 3102 So. Halsted St.

Kanapas 31 Street
Vul. 1U-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tel, HEMLOCK 237 1

DR. J. P, POŠKA
3133 b. iUhiiEh SI'KEET

Antras ofisas ir Rezidencija

65(44 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tci. Wentworth 3000
Rez. Tel fc>towait 8191

DR. H.6ART0N .
Gydytojas ir Chirurgas

6558 fc>. HALSTED iSTRfSET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vul. vakare

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SUECU AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—12 nuo I—4 pe

pietų: 7—(:>• vai. vakare 
Nedėliomis 14 iki II

Telefonan Midway 2880

Res. l’hone:
Unglewood 6641 Office Phono
Wentworth 3600 \Ventworth 30o(i

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

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

A. L. DAV1Ū0NIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tek Kentvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadieuio ir ketvirtadienio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEJST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Wcst Marųuette Koud

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

Vak: 2-4, 7 8 v. v. Uaklrlant Kct«
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C H I C A G vakarų įvyksta gražus, įvai- 
[rus Motinų Dienai minėti va- 
1 karas. Mūsų jaunametės ren-

Pirm. p. A. Nausėdienė rei
škia padėkų per p-lę M. Gu- 
rinskaitę visam susirinkimui

vo p. Marijona Schultz—-Iva-žiaus parupijos mokykloj. Vi- 
nauskaitė, St. Rimkus ir Bud-j si nariai kviečiami laiku atei- 
rikas sudainavo senovinę tini- ti ,nes turime daug svarbių

atlaikyta iškilminga Suma, oĮgia gražių programų. Bus su-, už pareikštų užuojautų laišku, nelę “Ant marių krašto“ o ' reikalų apsvarstyti.IŠVAŽIUOJA LIETUVON
PER DRAUGO“ LAIVA 'šventei pritaikintų pamokslų'vaidinti du veikalėliai: “Ku-į Sukalbėta malda ui- pirmi- 

KORČIŲ AGENTŪRĄ pasakys kun. Valančius. Po-1 imitės“, kuris yra parašytas 1 ninkės sveikatų.
pi et 3 valandų bus iškilmingi

Balandžio 23 d. laivu “Fre- 
derik VIII“ išplauks p. U r 
šulė Tamošiūnienė. Balandžio 
27 <
kun

ir pavestas Moterų Sųjungai 
mūsų gerb. “Draugo“ vyr. 
redaktoriaus L. Šimučio. An-

Laima
Mišparai ir proęesija. Pamok
slų pasakys kun. Vaitukaitis.

Reikia gerai atsiminti: tos'tras veikalėlis “Čigonės atsi- 
išvažiuoja misijonierius į dienos visos pamaldos ir iš-1 lankymas“, parašytas U. Gu- 

A. Petrauskas. Balandžio 1 kilmės įvyks pagal senų laikų, j dienės.

BRIGHTON PARK

Sunkiai serga žinoma visuo 
menės veikėja. Jau antrų sa-

30 d. laivu “Ile de France’! Toliau bričportiečiai turi Į ge gftbį jauna muzikė'vait? serga Pulcberija Vaiče. 
išplauks Petras Brigmanas atsiminti, kad musų paiapijo- j jPjf}pĮįja Jasnauskaitė ruošia kauskienė (4507 So. Calitor- 
(kun. Brigmano brolis) ir Peje nuo gegužės 1 d. prasidės ■ mergaiteg, kaip gu choru, taip!nia Avė.). Jų gydo dr. Stup- 
tras Kazlauskis. j misijos, kurias ves tėvas Bru- j jj. ga kitais įvairumais. O di- niekas.

Su “Draugo“ ekskursija|l?ikflS’ ?ė.zmt?8. 18 Ijetuvos* idvsis sųjungiečių choras irgi Ponia Vaicekauskienė yra 
gegužės 28 d. rengiasi išplau- iGerh’ misijomerius yra pagar- ^ugavės savo naujomis daino-: veikli Moterų Sąjungos narė, 
kti šie: Povilas ir Marijona | Pal"oks^aul as ir J mis. priklausanti šioj organizacijoj
Masiokai iš Cicero, Ilk, išva- bričportiečiai šiomis misijo-į Vakaro tikietus visos sųjun|per 12 pietų. Pastaruoju laiku

Budriko radijo orkestras lin-' 
ksmai grojo įvairius šokius.

Jau greit sueis 3 metai, į 
kaip .Budriko krautuvė savo1 
lėšomis be sustojimo leidžia I

PATAISYMAS

Bridgeportas.— Korespon- 
dusyk savaitėj gražias lietu- (lentai, berašydami apie mū
viu dainų ir muzikos radijo sų parapijos jubiliejinę vaka- 
programas. ;rienę, nepilnai aprašė, kas bu-

K. K. vo. Štai, kaip buvo: p. Kale-
----------- -------  dienė savo kepykloj pagami-
NORTH SIDE no mėsų ir jų šiltų į salę at

gabeno o “greivės“, grybus,

siaučiant ekonominiam kriziui, 
ūkininkai teliukus, net karves 
patys piauna. Ir išsidalinę na
šų patys valgo. Gavėnios me-

Valdyba tu mėsininkai mokėjo už te- 
Į liukų 3 litus, už karvę 12 li
tų. Vien tik už odų. O visa 
mėsa lieka jiems uždarbio.

KIEK VEIKIA ALAUS 
BRAVORŲ

Veikiančių alaus bravonų 
didž. Lietuvoj yra 7. 1931 m.

visi tie bravorai sunaudojo 
apie 40,000 centnerių miežių 
ir apie 16,000 kg. apynių. Šiuo

Šv. Mykolo bažnyčioje šeš- d’zertus ’r kitus dalykus pa-' metu suvartojimas dėl ekono- 
tadienį balandžio 23 d. 7:30itieke p- Krasauskienė ir A.! minės krizės sumažėjo apie 
valandų rytų už a. a. kun. ma-,
rijonų Feliksų Kudirkų, buvu-

I

Gilienė. 
Todėl komisija atsiprašo,;

j 30 — 40 nuoš. Ypač alaus su
vartojimas sumažėjo Suvalki-

žiuoja į Lietuvų porai metų. "us 1S.U?ld°nieVA^aSif^ 1 gietės yra Pasiėmusios* kurios j persikėlę iš Moterų Sąjungos 8i 1913—1918 m. šios parapi- jei kas negerai buvo ,ir dėko-, ■|OJ- 
Trumpesniam laikui aplanky- hai lankytl ir naudotis. Misi- nebuvo susirinkime, toms yra J 20tos kuopos į lmų kuopų. |ios klebonų, bus laikomos pa- jam, kad valgėte. Biznieriams1 * .
ti gimines važiuoja Magdale- 3°® tęsis dvi savaites- ' pasiųsti, tik visų prašome Bridgeporte ji taip pat pri- ua^dos, į kurias dabartinis dėkojame už aukas, kad mu- lekėčiai, San
na Juzulėnienė Barbora Ju-| *
zulėnienė, Adomas ir Teklė 
Brukniai ir jų vaikai: Bruno,1 
Stasvs,' Alfonsas ir Elvvra. 
Ieva Žemantauskienė važiuo
ja apsigyventi. Jonas Šliteris 
iš Cicero važiuoja tik apsilan
kyt.

Rep.

Sveiksta brangi veikėja.
Malonu pabrėžti ,kad po ke
lių savaičių kankinimosi dėl 
kojos, į kurių buvo įsimetusi 
infekcija, brangi ir gerb. vei-

juos išplatinti. klauso prie A. R. D. 2 sk. ir

lDra

. _ .kuriame visos sųjungietės suįkėja M. Sąjungos ir Šv. Ka- s . . .| . J‘ . .1 savo senuos nariais galės gra-zimiero Ak. organizatorė, vi-1

Antras gražus Motinų Die- abiejose organizacijose yrala- 
nos minėjimas įvyks gegužės ,bai brangintina ir veikli narė. 
10 d. tuojau po trumpo kuo- i Giliai užjausdamos mūsų 

ipos susirinkimo. Šis minė ji- brangių veikėjų jos skaudžio- 
Imas bus savybės vakarėlis je ligoje, linkime jai pasveik-

Šakių aps. ŠirvyrJ
mūsų gerb. klebonas kun. J. ! nis neatsisakėte duoti o mes Pėdžios mokyklos mok. J. 
Svirskas užprašė praėjusi sek-'jūsų dovanas tinkamai sunau- ^dienius įsteigė vyrų chorų, 
madienį atsilankyti visus pa- j dojom ir pagal geriausių iš- kuri ir moko dainuoti. Apy- 
lapijomis . j galėjimų patiekėm svečiams.

A. Bacevičius j Komisija: P. Krasauskienė,
__________ A. Gilienė

ti ir melsimės už jos sveikatų.
Reporteris PRANEŠIMAI MOKA TIK UŽ ODA

linkės gyventojai choru labai 
domisi. Choras nori tiek pra
simokyti dainuoti, kad per Ve
lykas galėtų koncerte pasiro- 

1 dyti.

Norintieji važiuoti su 
ugo
siskubinti. vpač Lietuvos pi-, TV ... ., „v. . ’ . . . | Išsiilgęs Ak. R. centras irlieciai, nes įau nedaug laiko • ~ , . . , _ ,, T. x & ... |2 skyrius net turės malonumųbeliko. Mat, Lietuvos pilie

uomenininkė p. A. Nausėdie-
ekskursija prašomi pa- a. sveiksta

Čiams daugiau laiko trunka, i jos sulaukti ir jos sumaniu
, , .... vadovavimu gėrėtis,kol gaunamas leidimas su-,
grįlžti, negu Amerikos pilie- i ______
ciams pasas gauti. Taigi, ku- LIETuVįų AUDITORIJOJ 
rie norite suskubti važiuoti ąu j DU <0RKESTRAI
šia ekskursija ,tuojau kreip- i_____
kitės į “Draugo“ laivakorčių
agentūrų (2334 So. Oakley 
Avė. Tek: Roosevelt 7790), o 
čia Jums bus suteiktos 
informacijos ir bus parūpinti 
kelionei reikalingi dokumen
tai,

Rep.

žiai laikų praleisti. Vakarėliui 
lėšoms padengti narės sudėjo 
po 25c., o kp. pirm. Sakai ienė, 
vicepirm. Aitutienė ir nut. ra- Labdarių Sąjungos 1 kuopa 
ši minkė Maziliauskienė žade- rengia vajaus vakarų balan- 
jo skanių pyragų prikepti. džio 24 d., 6 valandų vakare, 

Šiame susirinkime S. Bal-, parapijos svetainėj. Bus su- 
čiūnienė ir vėl perstatė kuo- vaidinta “Kas bailys” ir “Či- 
pai naujų narę, būtent p. Kri- gonės atsilankymas”. Kalbės 
kščiflnienę. ' igerb. klebonas kun. A. Skrip-

PARPI) O D AM IR MAINOM
T0W OP LAKE Town of Lake.— Labdarių j Liškiava, Alytaus apskr. Se! Farmas na„us l0tU8 lr vlsokins

sąjungos 1 kuopos mėnesinis j niau čia nebuvo mados, kad biznius visose valstijose. Mes turt-
.... . | . me didelj pasirinkimą. Norintieji pi-

susinnkimas įvyks balandžio į ūkininkai teliukus ar karves rktt ar mainyti pirma pamatykit mu-
24 d. 2 vai. popiet, Šv. Kry- j dėl mėsos piautų. Bet šiemet, nPalba t̂eX vedJ*o'Sk'te A °risas'
_________________________________________________________________________ '. J. NAMON PINANČIO CO.

TIK VIENAS DOLERIS
! I 8755 So. AVcstern Avenne

Patyrusi virėja ir namų šei
mininkė su geromis rekomen- 1 . . .(locijomis ieško vietos -darbo.

IŠVYKSTA Į LONDONĄ

Balandžio 24 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyksta vakaras, 
kokio dar nebuvo tarpe lietu- 

' 1S°^ i vių. Rengiama graži liaudies 
dainų programa, rengiasi pro
gramai ir mūsų meno jėgos 
solistai, solistės. Atvaižiuos 
“Jaunikis“ Luomas, kuris pir

kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis &aukti telefonu Cicero 5609M 
Ta pati Įkus ir dvas. vadus gerb. kun. ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS“.

M. Švarlys, taip pat svečias “ŽEMAIČIŲ P'RIETELIŲ“ gausite kas savaitė 19 
p. A. Basevicius; dainuos A. puslapių tvarkingai.
Navickaitė, deklamuos S. Mi- j “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE“ rasite įdomiausių pavai-!'

‘ ‘ jkolaitė. Visi esate kviečiami ks|y dabartinio Uetuvos gyveninio ir kitų kraštų. į
Šv. Kazimiero Akad. rėmė-1 gausiai atsilahkyti, nes busi

AKADEMIJOS R£M. CENT 
RO SUSIRINKIMAS

jų centro susirinkimas įvyko 
bal. 17 d. Kadangi gerb. pirm. 
A. Nausėdienė dar serga, su-

-12 AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 Šo. Rockwell Street

“ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE“ rasite taip pat įdomiau- TeL RePubUc 5099

Kun. Antanas Petrauskas, 
marijonas, šio mėnesio 27 d 
išvyksta trims mėnesiams i 
Angliju. Londone apsistos. 
Įvairios!* Anglijos ir Škotijos 
lietuvių kolonijose duos misi
jas.

Gerb. misijonierius laivako
rtę pirko dienraščio 
go“ laivakorčių

'sirinkimų Vedė vicepirm. O. 
Šis jaunai mergaitei. Kas bus' ReikaU8kieng> 
toji laimingoji?

Po programos bus Šokių suvažiavo atstovių iž
maratonas. Du orkestrai gros vjs^ skyrjy ja|jaį daug. 
vienas po kito. Kas norės, ga-!
lės parodyti, ar ilgai gali šok

kas nepaprasta Town of Lake., s5ų žiniŲ naujįieTMJ iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų, j M«s 'permufuojame pianus 
Atsilankys čigonė, pasakys vi . “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE“ rasite gražių straipsue-j Smičius ir kitokius dalykus,
siems apie laimę. NePraleif*-' Jjų apie t|kybų, inokglą, ūkį, istorijų, teisę, sveilcatų ir tt. ir tt.- Musų patarnavimas yra 

ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ“ galite užrašyti saviškiams Igreitas, geras ir nebrangus. 
Lietuvoje. Kaina 3 litai. . -i Meg pemžame daiktns i5

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE“ pagaliau jus rasite tiek ir j kitug mįestus
visokiausių Įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų ___ ___ ______ _ ____
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai-1 A
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

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

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS“ skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELTAUS“ redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.

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

kitę šios progos. Artistai yra 
visiems gerai žinomi: p. J. 

Kaip visuomet, taip ir šį Čepulienė, O; Navickaitė, O.
Knatauskaitė, J. Norkus ir P. 
Aleksandravičius. Gerbianiie-

Skyriai pranešė apie savo! ji, nepamirškit visi ateiti bal. 
veikimų, kad darbuojasi, bru-;'24 d. į Šv. Kryžiaus svetainę.
zda vieni su kitais lenktyniuo-! Visiems užtikrintas linksmu- 

liovus groti, pradės k.tas. Ir|jo Taip paf iSsijudinę jlnias ir nialon|l,maB. 
taip iki vėlumos. „i(la|)rinį jHbi,iej^ knrig b„„

Programa prasidės lygiai mininlas m5nesį.
Įšėlo “Brau- 7:30 naujuoju laiku, šeštadie- Malonu kad .
agentūroje. , nj 12 vai. nakties “atbekiuo- • - ’ . - .

ti, nes vienam orkestrui pa

ni 
kitę“

JAU ĮSIRAŠĖ 20 EKSKUR- visa valanda, kad nepadarvtu- 
SANTŲ Į EUCHARISTINĮ 1 mėt klaidos. Kas ateis vėliau 

KONGRESĄ kaip 7:30 naujuoju laiku, ne-
------------ matys “Jaunikio“.

Vadovaus kun. J. J. Jakaitis Taigi įsidėmėkite. Vakarų 
. Amerikos lietuvių ekskursi rengia L V. “Dainos“ choras 

Pupa

Komisija

GRAŽI RADIO PROGRAMA
tuo domisi ir stengiasi tuo 

savo laikrodžius atgal darbu ma.
terialinės paramos.

Kalbėta apie piknikų, kuris 1 niture krautuvės ir vėl oro 
įvyks liepos 4 d. Laikas tuo ’ bangomis leidė labai graižių

Praeito antradienio vakare 
iš stoties WGES Peoples Fu r

TIK VIENAS DOLERIS

Z \

' R. ANDRELIUNAS
(Marąiictte Jcwclry * Hadin)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

ja j Eucharistini Kongresų 
Dubline, Airijoje, ruošiasi la
bai sutark ir". Susidarė eksku
rsijos vykdomoji komisija, ku 
įios nariais yra šie asmenys:
kun. Jonas J. Jakaitis <T/,om- 55 kp. įvykęs balandžio 14 d.! Apie uf kgilaugTalbėU i 
pson, Conn.), kun. Juozas Se-; brinkimas ir vėl įrodė šios rflpintasi kad jig būt 
Štokas (New York, N. Y.j ir .kuopos darbštumų ir r^y^singas ir’naudingas \ 
kun. Pranas Juškaitis (Cam-1susiklausymų. • Kad seimas jau arti, tai se-
bnege, Mass.). \ azinojančių-1 Tik džiaugtis reikia, kad'kantig suairinkirnaB : kg 
jų skaičius siekia jau arti 20,kps. susirinkimai visuomet'^, w antrmlienio va- 

, žmonių. Kurie ruošiasi va/žiuo būna gausingi, dėl to ir daug karą Valdyba pageidauja 
ti, tesikreipia į centrinę raš- Įvairių naudingų nutarimų kad iki to lftiko .J
tinę: 2334 So. Oakley Avė., priimta.
Cbicago, UI.

Į pikniku susidomėti ir tinka- dainų ir muzikos per orų. Dai
niai pasirengti, kad jis būtų nininkai F. Jakavičius ir J. 
gausingas ir pelningas. Vai- Gudas ypatingai pasižymėjo £<ll,l,lllll,llllllllllllll,llllllllll,llllilillll,lillilli:iii:il*lll]lli,lm»l»li»"li»»ii>*»»^
dyba prašo pasisetngti parda- gerai sudainuodami keletą 5 
vinėti laimėjimo knygutes. Ta 1 gražių dainelių. Dr. J. J. Ko- = 
me piknike bus loto lnimėji- Į varskas pasakė įdomių kalbų s 

m X J X « • : mes,i r kitų naudingų dalykų, i apie sveikatų. Be to buvo gra- 1
,68 . , ’ , ,°_] Seimas prasidės gegužės 22 d, ži muzika, rinktinių dainelių, S

įdomių kalbų ir pranešimų, S 
tai visa labai domina kiaušy- = 
tojus įvertinti šias gražias g 
programas, leidžiamas Peo- s 
plės Kurniture Kompanijos s 
krautuvių kas antradienio va- g

IŠ SĄJUNOIEČIŲ VEIKIMO

skyriai
1 baigtų pradėtus ir neužbaig-

karų.
Klausytojas

OLOBĖJO ŠVENTĖ

Gegužės 15 d. nutarta vi- tug darbug Kfid vąjaus bfltų 
soms būtinai vykti į Cicero
9 vai. Mišias, kad kartu

surinkti visi bilietai ir pelnas 
būtų atvežtas ir įteiktas se-

LIETUVIŲ VALANDA

!su kitomis kuopomis paminė- Šančiam susirinkime, 
tų Motinos Dienų. Kp. pirmi-1 Taip reik^ų bftigti ir 
ninkė pranešė ,kad nuo neda- .<« Vakarienbučio“ apyskaitų.

Bridgeportas.— Mūsų para 
pijos globėjo šv. Jurgio šven
w iSpu"1" 5™lą.ii™į. balan-gyvavimo šiose iškilmė gali Įtaigus io "darbo 

dilo 23 d. Bet šventes pan,,. pamosuoti tik liga ir svar- 'funku raTerti k 

nepmas įvyks .ekrnad.en, ha^ hios priežastys. jau turi boti išduota visų me-
Madžio 24 d. T» dieni) bus! Tą pašų dieni), geg. 15 d., |tij darbuotos apyskaitą.

Malonu buvo klausytis pr. 
sekmadienį lietuvių radijo 
programos iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. popiet, kurių 
davė Jos. F. Budriko krautu-1 
vė (3417 S. Halsted St.). Pro- i 
grama susidėjo iš graižių dai-*I 
nų ir muzikos. Žaviai daina-!

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

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

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

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

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

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145
iimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHmmiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin*

Wm. J. Kareiva j
Savininkas

061 geriausios rųftiei 
Ir puturnavinio, šau
kit.

ORKF.N VALIiEY 
PHODVCTK

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto tr sūrių.

4644 SO. .PAULINA STREET 
Tel. Rnulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontrsktorius 

įtaiso irsi ribosi ns orioiis prt<-lnam< 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
I'elefnribs Heinloek 6628

Tslef Repuhitr 68its

0, GRICIUS
UKNRRAUS KONTRAKTORItTB 
Statau narnos kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio iki dldžtansto 
«. ortetnamlanaloa.

245? WEST -69th STREET

Tel ITenilock 2323

JOSEPH VILIMAS
NA M V STATYMO KONTRAK

TO RIU8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
i »

I
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