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Japonija siunčia kariuomenę į Šanghajų
JAPONU LAKŪNAI BOMBUOIA 

SANGHAJAUS GRIUVĖSIUS
Didžiosios valstybės gavo 

japonų atsal

DIDELI NUOSTOLIAI 
SANTJAGO MIESTE CHICAGOJEI LIETUVOJE

įkymų

I SANTJAGO, Kuba, va s. 5. 
1— Žemės drebėjimas padare 
milžiniškus nuostolius šiam 
miestui. Kone visi didesni na
mai arba sugriauti arba suga- 

j dintį, Nuostoliai sieks kelio- 
Į likų milijonų dolerių.

Anot oficialaus pranešimo,

SNIEGAS CHICAGOJ KUNIGŲ PERMAINOS 
KAUNO ARKIVYS

KUPIJOJVakar rytų Chieagoj smar
kiai pasnigo ir vietomis su
trukdyt} trafika. Įvyko kale- K p Mwiži|ls atleiatas 
tas nelaimių gatvėse, žuvo 6 Kovarskio vikar0 
asmenys.

Vakarų temperatiira pradė-

pareigij ir, 
perkeltas j Kaišedorių vysku-1 
pijų. Mockus Vincas Vendžio-'

HOOVER’IS RAGINA ŽMONES LEISTI 
PINIGUSAPYVARTŪN

MELLON’AS VYKS Į LONDONĄ 

AMBASADORIAUTI

11,000 KAREIVIŲ Į 
ŠANGHAJŲ

TOKIJO, vas. 5. — Japonų
vyriausybė nusprendė tuojaus,. .. ,. . . ir juos keliose vietose -jau at-i Šanghajų siųsti visų divizi-1 
. ‘ , • • i • bloškė,jų — 11,000 kareivių, kurie 
ten pakeis nusikamavusius ma-

TOLIMŲJŲ RYTŲ KRIZIS ivo, nes kone visi suspėjo ap-
------------ , i leisti namus po pirmojo leng-

Šanghajuje pagaliau kinai vesnio drebėjimo. i
pradėjo puolimų prieš japonus' Aplinkiniai miesteliai ir gi

žuvo tik 10 asmenų. Sužeistų 3° slinkti žemyn. Šiandien ge- Bo'ou klebonas perkeltas į Va-
- apie 350. Mažai ž'monių žu- rol:ai «“»«• siliSk« klebo"n: kun- Gabr>’5

__________ _ Klem. paskirtas Vendžiogalos
GUBERNATORIUI PASI

RAŠYTI

rynus įr jūrininkus.

IAPONAI ATMETA DU 
TAIKOS SĄLYGŲ 

POSMUS

MELLON’AS APSIĖMĖ 
BŪTI AMBASADORIUM

PREZIDENTAS KVIEČIA 
GYVENTOJUS TALKON

IVASHTNGTON, vas. 4. — 
Prezidentas Hoover’is paskel
bė pareiškimų, kuriuomi visus

AVASHINGTON, vas. 4. — 
klebonu; Kun. Vizgirda, Pa- Iždo sekretorius A. Mellon’aš. 
baisko vikaras perkeltas į Ko- 77 m amž ? apsiėmė Mti
varskų, kun. Gilys M.,, paski hasadorium Anglijoje. Jis už-'krašto gyventojus kviečia tal- 
rtas , Siesikus admimstrato-Illinois’o Įstatymų leidimo ims gen. Ch. Dawes’o vietų.

Tv T r ,.................... rūmų pravestų mokesčių už pa rium., K. S. D. Kalėjimo ka-į Iždo sekretorium paskirtas
is J. valstybių prisiunčia- jamag pro-jektą senatag taip pelionui pavedama kapelionau pasekretorius O. T, Mills’as iš 

Japonijos vvnausybė į.Ša-įma maisto ir palapinių, nes pflt pravedė projektas pasių- ti Kauno Raud- Kryžiaus Ii- New Yorko.
ngbajų siunčia 5,000 kareivių. ; aPie 2,000 asmenų neturi pa- gtag pasirašyti. Soninėb | ____________

Užtruks keletu dienų, nes gu-Didelės kautynės vyksta dėl 
Harbino, Mandžiūrijoj. Japo
nai veržias miestan.

nemažai nukentėję.

stogės.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA IR SKOLOS

I Japonų lakūnai bomba vo ________
Chapei, šanghajuje. Sukeltai ŽENEVA, vas. 4. — Nusi-; 
keletas naujų gaisrų. ginklavimo konferencija ima

bernatorius serga influenza RUS GLAUDESNI SANTY- 
f?ripu) KIAI TARP LIETUVOS IR

- Į AMERIKOS LIETUVIŲ

PRAVESTA BEDARBIAMS 
PAŠALPA „

KARO DRABUŽIŲ 
PERVIRŠIS

WASHINGTON, vas. 4. 
iKaro departamentas nuo pa-

Numatoma, kad kilusiems iš karojo karo turi drabužių ir 
Lietuvos emigrantams, kurie avaJinių perviršį apie 4 bili

Prezidentus sako, kad dau
gelis žmonių šiandie laiko su
sikrovę daugiau vieno bilijo
no dolerių ir tų pinigų nelei
džia krašto apyvarton. Prezi
dentas skatina visus, kad tie 
pinigai tuojaus būtų paleisti 
apyvarton, t. y. kad daugiau 
visko būtų perkama. Toks el- 
gimųsis būtų patriotiškas žy
gis. Tuo būdu būtų daug kas 
atlikta gerbūvio grųžinimui.

WASTTINGTON, vas. 5. —
Didžiosios valstybės anądien . ,
japonams ir kinams pasiuntė Japonai nurodo, kad Ame- Q ° b ai yie atstovai minoįg valstybės žemesnieji ;ra i£>0? Amerikos pilietybę jonų dolerių vertės. Yra su
tokias taikai sųlygas: likos misijonieriai Kinijoj ki-. e a J)as^aTJ^ i ' on eren- ramaį pagaliaa pravedė pro- *r Lietuvoj nekilojamųjį mamnuas ši visų perviršį vi-

1. Abiem šalims nų|rųuktl nus kursto prieš japonus. |h <ar° sko as ir re' jektų -skirti Marinams -pašai- turtą’ bus Padaryta lengvatų. I saį pigiai arba veltui išdalln-Į Ateinantį šeštadienį pasita-
pų 20 milijonų dolerių iš vai- d^ems kus duod’amas leidimas fį bedarbiams ir kitiems varg- rimams prezidentas kviečia
stybės iždo. Projektas įduotas įgyventi Lietuvoje be ter- šams per Amerikos Legijonų,, pas save krašto prekybos rū-
senatui. Gal šiandie, ar rytoj m’no' d^e 1)US atleisti ir nuo Raudonųjį Kryžių ir kitas or- mų, darbininkų, pramonės ir

svetimšalių mokesčio. į ganizacijas. kitų organizacijų atstovus.
Be to, bus gerinamas susi-1 ________________________ Į Tuo keliu gerbūvio siekimui

kovų. ' Dalis amerikiečių jau aplei-
2. Tolesniam karo veikimui do Nankingų.

nemobilizuoti kareivių. , Kinų kariuomenė Šanghajų-1
3. Šanghajaus srityje abie- je turi fjk porai savaičių a-* 

jų šalių kariuomenes ištrau- municijos.
kti iš visų kontakto vietų. ’-------- -------------------------

i parapijas.

RADO LAIVĄ JŪROS 
DUGNE

bus pasiųstas gubernatoriui.
LONDONAS, vas. 4. — A- 

dmiralitetas paskelbė, kad nu-
4. Tarptautinių miesto dalių PRADĖJO KONFISKUOTI pkendusis anglų nardantis lai

NAUIAS PROHIBICIIOS 
ADMINISTRATORIUS

siekimas su amerikiečiais ir į 
įsikūrimui sųlvgos Lietuvoje.

VIS DAR NUOLAT DAU
GIAU IŠGERIA DEGTINĖS

visų kraštų norima išjudinti.,

saugumui įsteigti neutrales zo-1 JĖZUITŲ SAVASTIS
nas.

5. Pripažinus virš minėtas MADRIDAS, vas. 4. — Is- rtlando Hill’o. 
sųlygas, tuojaus imamasi prie- panijos vyriausybė visam kra- 
monių abi šalis taikinti, va- Ste pradėjo konfiskuoti Jėzaus 
duojantis Paryžiaus sutarti- draugijos mokyklas, kolegijas, 
mi ir T, Sųjungos tarybos re- įvairias įstaigas ir gyvena- 
zoliucija iš gruodžio mėn. 9 muosius namus. Draugijos na- 
j . i riai iškriko po miestus ir mie-

Japonai 1, 3 ir 4 posmus pa- Arinis kaipo privačiai asme- 
taiso, o 2 ir 5 — griežtai at-'®?8’ Vyriausybė nesusiduria 
meta. Sako, kad japonai negali su pasipriešinimais, arba ko- 
pasisakyti, kad ’ jie negalėtų, kiomis "ors Utimis.

vas M—2 pagaliau rastas jū
ros dugne už 6 mylių nuo Po-

LEISTA VYKTI J 
ŠVEICARIJĄ

prireikus, kariuomenės mobi
lizuoti. Penktasis posmas be! 
Šanghajaus liečia ir Mandžifl- 
rijų. Japonai ne kartų yra 
sakę, kad į Mandžiūrijos rei-l

NUŽUDYTA MERGAITĖ

BROOKLYN, N. Y., vas. 5.
Vienų namų rūsy rasta nu

kalus niekas pašalinis negali Muilyta Florencija McDonnell, 
maišytis. |5 metų amžiaus.

Japonų atsakymų valstybė-

NUTARĖ MAŽINTI ATLY
GINIMĄTEVAI PRANCIŠKONAI 

KRETINGOJE ATIDA
RYS GIMNAZIJĄ

Vien lapkričio mėnesį buvo 
parduota visoj Lietuvoj val
stybinės degtinės: 1930 m. — 

į 380,901 litras 40 1. ir 16,594

Chicagos apygardai prisiun- < 
čiamas naujas prohibicijos vy- į 
kdvmo administratorius. Jis' 
yra M". L. Hamey. Šiandieni-1 
nis administratorius Herber-1 
t’as siunčiamas f Hawaii sa-

Nesenai įvyko Lietuvos pra- litrai 95 laips., skaitant dar 
nciškomj persitvarkymas. Kre 57,530 litrų medicinos ir tech- 
tingos Gvardijonu paskirtas' nikos reikalams, bendrai už 
T. Augustinas Dirvelė, kurs 3,109,311 litų, o 193-1 m. — 
buvo išvykęs misijų vesti į 391,632 litrų 40 laip. ir 16,394 

[jungtines Amerikos Valsty-;]itrus 95 laips., skaitant dar
v+. v- w , 1 -i " I T ^cflramnjKro’a. kurio na ' ^eS' eneriPngas prancis-' 42 379 litrus medicinos ir te-

vvkti čia Maskvos laikraščio I Ij- ocaramuazo ų, Kūno na- 1 f • j suTnanvmn o v •, , , , . v
“Imestija” redaktoriui K. rasta revolveri, au iš-' varbiawjiai man0 „u0 rudens 3 j^^8”!“7a^t"d™5"Ž 5.
Badek’uO™ Beriyue ne-,įsteigti serafišk, gimuazij,

ŽENEVA, vas. 4. — Bol-pas- 
ševikų atstovybė nusiginklavi
mo konferencijai išsirūpino 
gauti Šveicarijos leidimų at-

NEW YORK, vas. 4. — 
“Building Trades Employers’ 
Ass.” nutarė balandžio mėn. 
30 d. darbininkams sumažinti 
atly’ginimų 25 ligi 30 nuošii 
čin.

NUBAUSTAS KALĖTI 10 ŽMONIŲ ŽUVO

norėta vizuoti paso.

Šiomis dienomis suėmė p. 
Štaupų. Jam kariuomenės tei
smas buvo priteisęs du mėne
siu arešto.

ms patvirtino patsai impera- ŠV. VINCENTO DE PAULO baigė rugsėjo mėn. 30 d., 1931
torius Hirohito. DRAUGIJOS DARBAI

NEW YORK, vas. 3. — Šv. 
Vincento dė Paulo draugijos 

MANAGUA, Nikaragua, va- vyriausioji vadovybė yra Pa- 
sario 4. — Arti Matagalpa ryžiuje. Šios vadovybės prezi- 
miesto susirėmime su sukilę- dentu yra Henri de Verges’as.

2 NIKARAGUJIEČIAI 
ŽUVO

bais du nikaragujiečiai karei
viai žuvo ir vienas J. Valsty- • , 
bių marynas lengvai sužeistas.

EGIPTO PREMJERO NA- 
MUOSE BOMBA

Amerikos J. Valstybėse vyres
nioji draugijos vadovybė yra 
New Yorke. Čia prezidentu y- 
ra G. J. Gillespie’as.

Šio krašto Šv. Vincento de 
Paulo draugijos vadovybė me
tų pradžioje pasiuntė prane-CATRO, vas. 4. — Egipto 

premjero Sidkv pašos namų Simų vyriausiajai vadovybei a- 
prieangy rasta bomba su už- pie draugijos stovį.

m., draugija šelpimui ir kitie-

, smas nubaudė vienerius metus 
kalėti.

TRYS APKALTINTI

KUN. M. GYLYS IŠVA
ŽIUOJA J SLESIKUS

j daugiau. Charakteringa, be to, 
kad per mėnesį paskutinį lai- 

.kų parduota 15,151 litras spi-

MARCUS HOOK, Pa., vas.
— Kubiliniam laive “Bid- 

well” įvyko sprogimas. 10 
žmonių žuvo, kelių nesuran
dama ir 6 sužeista.

Dėl pagrobėjo C. Montagu- 
e’o pasprukimo iš Cook’o ap
skrities kalėjimo “grand ju-
ry” apkaltino tris asmenis,

ms darbams išleido 3,381,290 ^urie gelbėjo jam išeiti iš ka- 
dol. 26c. - .Įėjimo.

Sušelpta 82,037 šeimynos, į

kurios sudaro 380,236 asme
nis; 9,552 asm. surasta užsiė
mimai; 3,709 asm. grųžinti at
gal prie tikėjimo pareigų; va-

SUJMTAS MIRUSIOS 
VYRAS

Katalikų Veikimo Centro , rito mažiau medicinos ir tech- 
Vyriausios valdybos reikalų nikos reikalams, o net 10,731
vedėjas ir “Mūsų. Laikraščio’’ 
atsakomasis redaktorius kun. 
M. Gilys atsisakė iš eitųjų pa

reigų ir gavo paskyrimų į 
Siesikų parapijų administrato
rium. Kun. M. Gilys K. V. C. 
Vyriausios Valdybos reikalų 
vedėju išbuvo penkerius me
tus, o “Mūsij Laikraščio” at-

kuri sakomuoju redaktorium nuo

PLATINKITE “DRAUGĄ®

Mrs. Agnės Graskis,
rgšams, sergantiems ligoninė- apsvilo susprogns katilui na- laikraščio įsikūrimo dienos, 
se ir kaliniams išdalinta 2,121,- ml? rflsy, mir$ St. Mary’s li- 
195 religinės knygos, brošiū- goninėje. Policija suėmė miru- 
ros ir laikraščiai; parūpinta «ios vyrų.
3,450 krikštų,. 3,524 netvarkin
gos sutuoktuvės pakeistos tei
sėtomis.

Draugija šiame krašte tnri

APIPLĖŠĖ IŠTAIGĄ

KATALIKES MOTERYS
•PRIEŠ NEPADORIĄJĄ 

SPAUDĄ
Šiomis dienomis prisikėlimo 

parapijos salėje įvyko Žalia-
Gary State banko namuose, kalnio L. K. Moterų Dr-jos 

susirinkimas. Tame susirinki-1,718 konferencijų (kuopų) ir ketvirtųjam aukšte trys plė-
degtu knatu. Policininkai su-j Iš pranešimo sužinoma, kad • apie 24,000 veikiančiųjų na- šikai apiplėšė Lincoln Loan me buvo pasmerkti nepado- 
spėjo knatų užgesinti. praėjusiais metais, kurie užsi-*rių. JCo. ofisų. Irūs laikraščiai.

litras 40 laips. degtinės dau
giau išgėrimui. Taigi, pasiro
do, girtavimas paskutinį lai
kų dar daugiau yra padidė
jęs!.. x

Per 11 mėnesių buvo par
duota: 1930 m. — 4,524,830 
litrų 40 laips. ir 201,563 litrai 
95 laips. išgėrimui ir 642,291 
litras medicinos ir technikos 
reikalams, viso už 37,006,982 Ii 
tus, o 1931 m. — 4,569,933 li
trai 40 laips. ir 209,673 litrai

ISTUSTYKIT “B0XUS’

Receiveris keturių uždary
tų Bain bankų skelbia, kad 
tie, kurie turėjo nusisamdę 
bankines dėžutes, turi ištuš
tinti šių savaitę. Jei to nepa
darys, tai dėžutės bus atplėš
tos ir rastieji daiktai eis į re- 
ceiverio rankas. Minėti keturi 
bankai yra šie: Chicago Lawn 

1 State Bank, West Higbland 
State Bank, Aubum Park
Trust and Savings Bank ir 

95 laips. iširimai ir tik 606,- stoIly Is|and state 
827 litrai medicinos ir techni- gank
kos reikalams, rišo už 37,382,- 
190 litų.

Šie skaičiai patys taip aiš
kiai kalba, kad tik nurausti 
tenka. O dar skundžiamės /fi
nansiniais sunkumais... /

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta ir 
šalčiau.
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sei Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *8.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
tina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUAN'iAN DAILY FR1END

Publisbed Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Six Months 
t- *8.50. Three Months — *2.00. One Month — 75c. 
Kovope — One Year — *7.00. Six Months — *4.00. 
Eopy — .0*0.

Advertising in “DRAUGAS” brlngs best results.
Adveortising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA 
ŽENEVOJE

Kiekvienam krašte yra daug žmonių, ku
rie negali nusimanyti, kokiais tikslais sušau
kta šiandie nusiginklavimo konferencija Že
nevoje. Jie nurodo, kad nuo pasaulio pra
džios svarbiausias tautų ir valstybių darbas 
buyo tik ginkluotis ir tobulinti karo pabūk
lus. Tam tikslui daug energijos ir gabumų 
buvo aukojama, nes kas sakytų, kad ištroš
kusius žmonių kraujo tautos virto lėtais avi
nėliais.

*k k ' ė

Teks protavimas yra klaidingas. Ne vi
sada tautos ir valstybės ginklavosi. Praėju
siais ilgais šimtmečiais jos ginklavosi tik atė
jus reikalui. Pasibaigus karūi ir ginklavimą 
sis sumažėdavo. Nuo žmonijos pradžios isto
rijos ligi 1870 metų tautos arba valstybės 
ginkluodavosi tik būtinam reikalui esant. 
Toks buvo tautų ir valstybių nusistatymas. 
Šių taisyklių laikėsi net Romos respublika

To lenktyniavimo pasėkos mums yra ži
nomos. Tai buvusis didysis karas. Visų val
stybių gyventojai jau negalėjo pavilkti mi- 
litarizmo naštos. Imta visur nerimti ir mur
mėti. Savo nusistatymo pateisinimui vyriau
sybės rado priemonių. Jos ėinė skelbti, kad, 
štai, Italijos aitriausia priešininkė yra Pran- 
eūzija, Prancūzijos gi — Vokietija ir Italija, 
Vokietijos — Prancūzija ir Rusija, Rusijos 
— Vokietija ir Austrija, Austrijos — Rusija 
ir Italija, ir taip aplinkui ratu. Be kitko Eu
ropos valstybes nuo 1890 ligi 1914 metų pra
dėjo nuodyti ir kiršinti tautiškoji ir imperi- 
jalistiškoji propaganda. Ši propaganda dar 
daugiau stūmė valstybes į tarpusavio nepa
sitikėjimų. Valstybės pasiskirstė į dvi atski
ras viena kitai priešingas dalis. Ilgainiui jos 
turėjo susikirsti ir padaryti galų nepasiti
kėjimui ir visokiai propagandai.

Po didžiojo karo darant taikos sutartį 
pirm visako' pabrėžta, kad jei buvusis karas 
buvo ginklavimosi^ lenktyniavimo pasėka, tai 
valstybių pareiga yra ginklavimųsi sumažinti 
ligi žemiausio laipsnio ir saugotis lenktynia
vimo.

Tas pareiškimas buvo dailus teorijoje, 
nes praktikoje po karo kaip Prancūzija, taip 
ir kitos valstybės dar daugiau ėmė ginkluo
tis. Iškilo didelis nepasitikėjimas. Paaiškėjo, 
kad didžiosios ir daug nukentėjusios valsty
bės nepųsimokė iš buvusiojo karo. Na, tai 
ir pradėta stengtis, kad valstybės daugiau 
nesiginkluotų ir šiandien apsiginklavimų žy
miai sumažintų. To tikslo siekti kitaip nebu
vo galima, kaip tik susieiti krūvon visų val
stybių atstovams ir sutarti ginklavimųsi ma
žinti ir daugiau nesiginkluoti. Taigi, ir su
šaukta Ženevoje tarptautinė nusiginklavimo 
konferencija.

Dėl šios konferencijos pasisekimu rei
kia daug abejoti. Pirmoje vietoje kliūčių 
stato Prancūzija ir Vokietija, Prancūzija sa
ko, kad ji tik tada sutiks ginklavimųsi ma
žinti, jei visos kitos valstybės duos jai sau-

APŽVALGA
PAGONIŲ MOKSLININKAS 

IR KATALIKYBE

gurno užtikrinimų. Tokio užtikrinimo niekas 
ir imperija. Nuolatinis ginklavimasis pakilo hi

Kaip praneša “Šaltinis”, 
Aukštųjų Japonijos mokyklų 
profesorių suvažiavime Toki
juje vienas susirinkimo daly
vis, garsus filosofas, prof. Eu- 
ku Uno, — savo paskaitoje 
tarp kitko pareiškė tokių nuo
monę apie katalikybę:

“Esu neseniai kalbėjęs su 
studentais, sugrįžttsiais iš 
Europos, apie katalikybės 
reikšmę, ypač šių dienų gy
venime. Per šituos pasikal
bėjimus priėjome išvadų, 
jog po didžiojo karo negin
čijamas faktas, kad atbudu
si katalikybė ėjnė iš naujo 
drąsiai eiti į įvairias tau
tas ir< kraštus su pasiseki
mu; šio reiškinio priežastys 
tai Kat. Bažnyčios univer
salumas (visuotinumas), ku
ris jų iškelia aukščiau poli
tinių bei rasinių antagoniz
mų. Kai dėl tautybės ir pa
triotizmo, buvo mums aišku, 
kad Bažnyčia, jungdama vi
sos žemės rutulio tautas, ne
nustelbia tautinių jausmų, 
ji šituos jausmus dar susti
prina ir patobulina. Bažny
čia daro didelę įtakų savo 
-turininga ir simboliška litu
rgija, kurioje harmoningai 
susiję ramūmas ir ilgešys/’

Aišku, kad Bažnyčia ir jun
gia viso pasaulio tautas, bet 
ji nestelbia tautybės ir patrio-

nti katalikybės jėga, jos pa
šaukimas ir uždaviniai.”
Dėl to taip yra, kad Katali

kų Bažnyčia paties Kristaus 
yra įsteigta, kad ji valdoma 
Kristaus vietininko — Popie
žiaus.

Dėl kai kurių katalikybei 
priekaištų prof. Euku Uno 
taip sako:

“Tiesa, protestantų tarpe 
daug kalbama apie tariamų 
katalikų užsispyrimų ir su
stingimų formulėse. Taip 
pat ir mūsų tėvynėje, Japo
nijoje, viešpatauja dažnai la 
bai neaiški, miglota katali-i 
kvbės sųvoka. Iš tikrųjų, 
reikia sutikti, kad katalikai 
kartais parod/T tam tikro 
sustingimo, formališkumo, 
tačiau šito reiškinio prieža
stys yra vien tame, kad ka
taliko religiniai .įsitikini
mai pažintai tiesai pasižy
mi nepaprasta jėga ir tik
rumu.”
Kiekvienas žmogus, nežiū

rint jo nusistatymo ir pažiūrų, 
jei tik jis turi sveikų protų, 
turi pripažinti, kad kataliky
bė tai didelė pasauly jėga. 
Prof. Uno nors ir pagonas, 
bet vis dėl to sako:

kai visuomenė yra gerokai de
moralizuota, kai kilninimo da
rbui atsirado daug kliūčių. 
Dėl to “Rytas” rašo:

“Net ir atsirado ir spau
dos rūšis, statanti savo tik
slu žemų žmogaus instink
tų patenkinimų. Tai kų idė
jinė spauda statanti, anoji1, 
geltonoji, griaunanti. Taigi 
— reikalas paremti idėjinę 
spaudų dar didesnis. Ideali
stai, siekiantieji tautos di
dybės, paremkite idėjinę 
spaudų. J ūs turite daug pne 
monių. Kai tai padaryti ne
galite lengvu būdu,' daryki
te aukodamies. Iš jūsų to i 
tautos ateitis reikalauja. Ži
note didžio gražaus dalyko 
vien norais 'ir linkėjimais 
padaryti negalima. Ręikali 
nga darbo ir pasišventimo.”
Žinoma, kad tai spaudai, kn 

ri leidžiama tik dėl biznio, ku
ri pataikauja žemiems žmo
gaus palinkimams, lengviau y- 
ra išsilaikyti. Bet už tad tokia 
spauda yra pavojinga ir tau
tai kenksminga. Dėl to lietu 

vi ai katalikai turi stengtis, 
kad katalikiškoji spauda pla
čiai būtų skaitoma.

įteikti spaustuvei. Jų išlei
dimu susidomėjo keli knygų 
leidėjai.

J universitetų, kad jį ski
rtų profesorium, prašymo 
neįteikė ir tuo reikalu de
rybų neveda. Mat, p. Volde
maras manus, kad jo pasta
ngos gauti profesoriaus dė
stytojo vietų vis tiek nuei
tų veltui. Tačiau, nors kai 
kas jį dabar laiko nebeak
tualiu, iš viešojo gyvenimo 
išėjusiu, tačiau pats p. Vol
demaras iš kultūrinio ir po
litinio darbo dirvos nežada 
trauktis—jis pasiryžęs dirb
ti Lietuvos kultūros gerovei 
net ir tuo atveju, jei, viskų 
metus, reiktų būti kad ii 
kaimo mokytoju.”
Mes manom, kad toks gyvtj 

nimas ir naujai pasirinktu 
darbas prof. Voldemarui iš 
j sveikatų. Ir Lietuva iš to tu^ 
rėš daugiau naudos. Taigi, 
“nėra to blogo, kas į gerų ne
išeitų.”

NAUJA KNYGA

Katalikiškoji spauda ir ka-
Katalikybė, tai tiksliai talikiškosi°s organizacijos ra

nka rankon turi eiti. Katali
kų spauda tautos idealų mato 
jos dorinėje didybėje, dėl to 
ji palaiko kitailikiškųsias orga
nizacijas, kurių šventa parei
ga yra ir kat. spaudų be jo
kių rezervų remti.

nuo 1870 metų — papdčmncūzijos kano su 
Prūsija. Tai buvo nauja tvarka ir daugeliui 
net nesuprantama. Po šio karo Vokietija, bi
jodama Prancūzijos pagiežos, sugalvojo nuo
lat turėti gausingų ir galingų kariuomenę, 

"kad, jai negalėtų prilygti Prancūzijos kariuo
menė. Prancūzija, savo keliu, bijodama kito 
karo, stengėsi, kad jos kraiuoinenė savo skai
čium nebūtų mažesnė už Vokietijos aariuo- 
įūenę. Tokiu būdu eita ginklavimosi lenkty
nių ir į šias lenktynes įtrauktos kitos val
stybės.

Lenktyniavimas apėmė platesniųsias sri
tis. Kiekviena valstybė padidino savo gene
ralinius štabus. Privalomas kareiviavimas pa
daugino kariuomenės skaičius. Imta plėsti 
niilitariškos išlaidos. Tuo pačiu laiku atlikta 
daug pažangos metalurgijoje, mechanikos ir 
chemijos pramonėse. Pasirodė nauji išradi, 
inai. Ir taip iš metų į metus visų valstybių 
ginklavimasis didėjo.

i tizmo. Priešingai — ji ugdo 
iekam negali duoti. Nė kokia valstybė negali į palaiko.- Tai žino ir supra-

-a-i mri-l M 1 TTolcNuKoiAižtikrintį saugumų, kitai valstybei. Tokio už
tikrinimo negali turėti nė Prancūzija.

Vokietija savo keliu argumentuoja, kad 
Versalės taisos sutartis nurodo visoms val
stybėms nusiginkluoti. Jei Prancūzija nevyk
do sutarties sųlygų,. Vokietija turi teisę taip 
pat sutartį neigti ir ginkluotis taip, kaip gin
kluojasi Prancūzija.

Kaip Prancūzijos, taip Vokietijos argu
mentavimai yra teisingi, ir konferencija ne
galės jų palaužti. Ši konferencija gali kar
tais dar pabloginti d&lykų stovį.

Ko geresnio iš tos konferencijos, kurioje 
nėra nė vieno-, krikščioniško dėsnio, negalima 
nei laukti, nei tikėtis. Pašaliniai žmonės, pa
ti Katalikų Bažnyčia meldžiasi už konferen
cijos sėkmingumų. Bet pačioje konferencijoje 
patys dalyviai ym užmiršę melsti Dievo pa
galbos ir pasigailėjimo. Jiems nereikalingos 
Visagalio malonės, be kurių nieko negalima 
pasiekti. /

irta pagonas mokslininkas, tik 
mūsų laisvamanėliams tas 
klausimas neva neaiškus.

Tas pats , mokslininkas vi
sai teisingai sako, kad kata
likų idealas nepriešingas svei
kam žmogaus protui;

“Prie šitų visai pamatuo
tų pastabų priduriu savo pa
žiūrų. Katalikai, kas mano 
nuomone yra svarbiausia, 
tufci aiškiai užsibrėžtų gyve
nimo idealų, kuris nėra-prie 
šingas sveikam žmogaus pro 
tni v: idėjoms, bet atvirkš
čiai, šitos kilnios žmogaus 
ypatybės susiję s» tvirtu 
pasiryžimu ir galinga tikė
jimo jėga. Čia kaip tik ir 
glūdi milžiniška, patraukia-

apibrėžta religinė sistema, 
tačiau ji pilna gyvybės ir 
turi stiprius išvidinius įsi
tikinimus. Šitame išvidinių 
įsitikinimų su kasdieninio 
gyvenimo veiksmais suderi
nime ir slepiasi toji galy
bė, kuri yra stipresnė už 
pačių logikų. Kai kalbama 
apie katalikybę, kaipo pa
saulėžiūrų, šita tikrovė būti
nai reikia turėti galvoje. Ka 
talikybė tai reali pasauly jė
ga, ir jos reikšmę paskirie
ms žmonėms ir visuomenei 
reikia tinkamai įvertinti/’
Čia reikia pažymėti, kad ja

ponai ne tik žodžiais, bet sa
vo pasielgimu ir dhrbu kata
likybę Įvertina. Katalikybė Ja
ponijoj jau gerokai yra pra
siplatinusi.

GAL TAIP NAUDINGIAU?

KRYŽELIS
(Tęsinys)

— Ko jūs čia sulindote tuojau su
riko vienas raudonarmietis.

— Šaudo, baisu, — atsakė Zaukas 
visas pabalęs ir atsistojo.

Raudonarmiečiai nusijuokė;
— Cha, eha, cha, baisu, a?
Vienas iš jų pastebėjęs kryžių ant 

stalo drožė atgalia ranka ir numetė jį 
ant žemės.

— Šiandien apseisit ir be kryžiaus! 
Užteks jums trijų Aietrų duobės...

Vienas raudonarmietis išdidžiai pra
dėjo tardyti. Jis priėjo prie Zaukaus, 
stuktelėjo jam per petį ir užklausė: .

— Kas čia per iškilmės? Kryžius ant, 
stalo, duonos kepalas, o auksas turbūt 
baltiniuos susiūtas. ■

Zaūkus pasilenkė, pasiėmė kryžių į 
rankas ir atsakė:

— Aukso mes neturim, o čia susi
rinkom todėl, kad ramiau švęsti didrtę 
šventę.

— Kokių?
— Viso pasaulio krikščiones žino, kad 

šiandien Kūčios.. \
Raudonarmiečio veidas pasidarė juo

das, kaip žemė. Dešinysis jo žandas ėmė 
trūkčioti, o ranka tarsi nejučiomis griebė 
granatos.

— Štai koks tu gudrus! Mesk tų sa» 
vo kryžių.

IDĖJINIS SPAUDOS 
RĖMIMAS

Vėl pradėjęs eiti dienraštis 
“Rytas” pabrėžia, kad spau
dos- funkcijos dabar dar su
dėtingesnės ir uždavinys su
nkesnis, nes dirbama laikais,

Sugrįžus į Lietuvų prof. Vo
ldemarui, spauda pradėjo da
ryti spėliojimus, kų jis Lietu
voje veiks. Apie tai “Ryte” 
rašoma:

“Zarasuose p. Voldema
ras įkiš savo giminaitį ma
no išbūti ligi bylos. Dabar 
jis atsidėjęs'dirba savo vei
kalams apie Vilniaus ir Klai 
pėdos krašto problemas. 
Jas išnagrinės politišku, ju
ridišku ir ūkio atžvilgiais. 
Darbas apims 4—€ tomus. 
Pirmiausia veikalai bus iš
spausti prancūzų k., paskum 
lietuvių ir vokiečių.

Prancūzų kalba laidai jau 
esu baigti rašvti du didžiu
liai tomai iš kokių 60Q pu
slapių. Dabar jie liaigiami

Naujų knygų mėgėjams bus 
įdomu sužinoti, kad išėjo iš 
spaudos naujau veikalėlis: ‘Aš 
norių tau vienų žodį pasakyti. 
Mažas dvasios vadovėlis jaunų 
omenei ir suaugusiems. Parašė 
palaimintas kun. Jonas Bosko. 
108 pust, 6 paveikslai. Kaina 
30 c. Gafima gauti “Draugo” 
knygyne. .

Yra tai lietuvių saleziečių 
leidinys. •

Šis veikalėlis yra tikras lie 
tuvių religinis literatūros per
las. Pirmas pasidžiaugtmas 
tos knygelės dalykas, tai gra 
ži kalba. Turinys perimtas ra: 
lonia krikščioirška dvasia.

Skaitymai paskirstyti kiek
vienam metų mėnesiui.

Dvasiškų knygų mėgėja* 
skaitys jų šimtus sykių kiek 
vienų kartų su didėjančiu pa 
sigerėjimu.

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nrašti “DRAUGĄ” ir 
remkitp tuos biznierių# 
ir profesionalus,' kurie, • r

žiūrėti ir greitu laiku būt! garsinasi jame.

liejo Kūčių šienų, paskutinių Kūčių, dar , jis sėdi vienas kambary ir žiūri Į savo • bežių ir grįžti Į Lietuvų, bet sutiko kitų
nesuvalgytus, duonos trupinius.

Visus namus išrausė, durtuvais išba

dė kiekvienų kęrtę, raudonarmiečiai šūk
telėjo: t

— Išeikit!
Išėjo alpstanti motina, pats Zaukas 

sužeistas, bet dukters skara aprišta ran
ka ir duktė galvų nuleidusi, verkdūmu,

Zaukus dar labiau nubalo, bet jo vei- ; raudonarmiečių kojomis suspardyta. Pa
das pasidarė griežtas 'ir kilnus.

— Mesk tų kryžių ir pasakyk kur ,
auksas, — sušuko kiti.

Sūnus ėmė verkti. Duktė su motina
atsistojo į kampų ir išbalusios kaip dro
bės žiūrėjo į savo tėvų, lyg norėdamos 
jo prašyti, kad jis raudonarmiečiams nu- į 
silenktų.

Bet Zaukus tvirtai tarė;
— Visa, kų aš twrėjau, iš manęs atė 

mėt. Krvžius paliks su manim.
Tada raudonarmietis įsiuto. Jis grie-

skui juos bėgo sūnus, bet jis pasiėmė 
kryželį ir paslėpė. Jie išėjo per tuščias, 
tamsias, klaikias Petrapilio gatves, ten, 
kur juos vedė septyni beširdžiai raudonar
miečiai. Išėjo į kįtų požemį, bet jau gro
tuotais langais, iš kūr po dienos kitos, 
kaip ir dauguma tais laikais, jie galės 
pamatyti atstatytas į juos šautuvai ir tri
jų fcnetnj duobę.

•J *
1928 metai. Paryžius. Dainuojančios, 

zvimbiančios Paryžiaus gatvės vilioja kie-
bė kardų ir smogė Zaukui per rankų. Ka- Į kvienų išeiti iš nanrų ir pasinerti jų su
nka tvirtai suspaudusi medinį kryželį at- t kuriuose.
simetė ant stalo, ištryško kraujas ir ap-'1 Paryžiui vilioja taip pat Jonų. Bet

stalų, kuris gražiai aptiestas, apdėtas šie- I smūgį. Seserį sulaikė ir kažkur raudon- 
nu, valgiais; jis žiūri į stalų, ant kurio : armiečiai išsivedė, o jam šiaip taip pate-
padėta maža medinė Kristaus kančia. Jis 
švenčia Kūčias vienas. Vaizdas po vaiz-. 
do vis didesni, vis ryškesni slenka jam 
prieš akis ir jis prisimena savo šviesių 

kūdikystę, paskui revoliucijų Petrapily 
ir Kūčias savo namo rūsy. Tos Kūčios 
— tai skaudžiausias jo gyvenime įvykis.

kus prisiplakti prie vienos turtingos rusų 
šeimos, bėgančios į Paryžių ir jis galėjo • 
atvažiuoti į Paryžių ir tų medini kryželį, 
tų brangiausių relikvijų ir savo tėvų pri
siminimų atsivežti su savimi. Taip! Tai 
jis, tas mažas kūdikis, kuris anuo metu 
klausinėjo tėvų, kodėl tokios vargingos

Tų dienų, tų reikšmingiausių ir gražiau- į jų Kūčios, tai jis tas, koris nežinojo, ko-
šių žmogaus gyvenimo dienų, kada kiek
vienas krikščionis prisimena, jog gimė 
pasaalio Išganytojas Kristus, jis neteko 
savo tėvų. Dar kartų žvilgterėjęs į kry
želį, jis, rodos, dabar prieš savo akis ma
to, kai tada, prieš vienuolikų metų, įėjo 
septyni raudonarmiečiai, numetė tų kry
žių nuo stalo, paskui tėvui perkirto ran
kų ir pagaliau juos visus išvedė ir po 
dviejų dienų sušaudė jo tėvų, motinų, o 
jį su seserimi išleido kur akys mato. Jis, 
Jonas, jų sūnus anuo metu teturėjo vos 
dešimt metų, su savo seseria klaidžiojęs 
po visų Rusiją, ir norėjęs pereiti per ru

dei apsiginklavę žmonės tokie žiaurūs ir * 
šaudo visus be pasigailėjimo. Dabar jis 
jau žino, bet kas iš to? Jis svetimame 
krašte, vienui vienas, šiaip taip uždar
biauja, skursta, netekęs tėvų, negalėdamas 
tų žiaurių žmonių nei pamokyti, nei su
drausti. Begalvojant, teprisimenant* neju
čiom! jam ėmė riedėti sunkios, karštos 
ašaros. Jis išsiėmė kryželį, ėmė jį bu 
čiueti ir balsu verkti.

Tuo tarpu pas jį atėjo trys draugai. 
Du jis pažinojo nuo seniau, bet trečias 
jam buvo visai nepažįstamas. Draugai pa
sisveikino : (Bus daugiau)

i
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DIDELIS PERVERSMAS KONTESTk 
NINKU-KIŲ TARPE!

Stancikas su Rašinskienė Vara- 
kulį pralenkė. Gubystai kelias 
į pirmas vietas bent laikinai 
uždarytas. Stulginskas su Pe
trausku pralenkė Gilienę. Mil
žiniški Varkalienės ir Staniu
lio žingsniai

Trumpas buvo Varakulio, 
kaip ir anuo mot Rašinskie- 
hės, “viešpatavimas” pirmoje 
'vietoje. Stančikas, Rašinskie- 
nė nerimo ir nerimo, kaip ne
rimsta Janušauskas, Gubysta, 
Gilienė, Stulginskas, Petraus-

S, Varkalienė ir kiti. Ir štai, 
idie turime prieš akis ivy- 

faktą: Stančikas pirmoj 
bj, Rašinskienė taip smar

kiai pasivarė pirmyn, kad ir 
Gubystai kelią. į pirmąją vie
tą uždarė; jis sunkiai turės 
padirbėti, jei norės savo už
mačias pasiekti.

Įdomios lenktynės prasidėjo

GineX

POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
.Rašo V. Stulpinas.

GAMYBOS PERTEKLIUS bininkų spaudimas ir fahrika- 
------------ j ntų noras, kad ko mažiausiai
(Tęsinys)

Tokios arba mažesnės de
presijos, kaip jau pirmiau lai
bo minėta ryšyje su infliacija, 
pasikartodava kas šeši metai. 
Bet tos depresijos (blogi lai- 

Jkfli) taip žymios, nes prieš
___  40 arba daugiau metų nebuvo
Vpetrauskaa, 14 Johnson ‘aiP ™ur maSinofrvar.

st., Binghamton, N. Y. 190,160 ne“v0 teiP aukS,ai
Į techniškai [mass production]

Ag. Gilienė, 1313 Emerald 
Avė., Chicago, III. .. 189,060

S. Staniulis, 6651 S. Talman
avė., Chicago, III......... 154,550

Grybas, 2244 W. Adams 
St.. Chicago, III..........104,100

didžiuliai fabrikai sutvarkyti, 
ir dėl to tokiu trumpu laiku 
fabrikantai negalėjo eibės ga
minių pridirbti. Ir dėl to, nors 
kai kuriose šakose buvo pro
duktų perteklius padarytas, 
tai kitose šakose, kur buvo

Misiunos, Roseland, Ilk, 245 sunkiau mašinas pritaikinti, 
W. 108th St., ............ 101,380; gamybos pertekliaus nebuvo.

J. Aukškalnis, 1354 Harri- 
son St., Gary, Ind .. 101,200

V. R. Mandravickas, 815-45 
st., Kenosha, Wis. .. 100,800

O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 85,500

tarp Stulginsko ir Petrausko. A. Žolynienė, 6709 Archer 
Lenktyniuodami tarp savęs,jave., Chicago, Ilk .... 78,700

Ir dėl to tos depresijos (ne
darbas) nebuvo taip didelės ir 
apimančios visą plati} kraštą.

darbininkų reikėtų, tam tikrą

kai kitriose valstybėse buvo 
toki įstatymai nuo nelaimingi} 
atsitikimų, bet paprastai J. V. 
darbininkai neturėjo nuo ligos 
senatvėj ir nedarbui jokių j- 
statymų jokio apdraudimo. 
Dėl ko taip buvo, — tuojau

da buvo darbymetis ir sunkiau savo piyigų. Ir taip J. V. dar- 
padirbo, vėliau žiemą ir leng- bininkas geraisiais laikais su-

... . . T i • . •! pamatysime. Iki šio laiko vi-dalyką gaminant. Ir kaip tat i . . , . , . ._... . , , , ,. •' sose valstybėse, kada būnagalima norėti, kad bedarbi n' , . ,. /O4 A » . . ,, ... . |valstybių (State) legislatūrų
skaičius malžetųT I • l:__ • j v • i •i rinkimai, darbininkai papras- 

Dabar prieiname prie klau- tai visai nesirūpina, bet visi- 
simo: kas turėtų būti daroma, j Akai pasitiki tuo, ką pasako 
kad tie bedarbiai mažėtų ir .respublikonų arba demokratų 
kad ta depresija greičiau baig
tųsi? Pirmiausia turėtų visose 
gamybose sumažinti darbo va
landas nuo 8 vai. iki 6 vai. ar
ba net ir Trumpiau. Ir dirbti

jie pralenkė Gilienę ir pradėjo 
žiūrėti j A. Janušauską, kuris 
kaž kodėl pradėjo silpnėti.

Nepeprastas energijos šią 
savaitę lenktynėse parodė du 
Marquette Parko (Chicago) 
Jcontestininkai — Varkalienė 1i
ir Staniulis. Šimtai lietuvių, 
“Ųraugo” skaitytoji} toj ko
lonijoj labai akyvai seka tas 
jų lenktynes. Iki šiol Varka 
lienė tokį didelį prie savo są- 
lio. Pereitą antradienį Staniu
lis netikėtai Varkalienę buvo 

‘pralenkęs, bet vakar Varka
lienė tokį didelį prie savo so- 
skaitos pridėjo pliusą, kad ne 
tik Staniulis, bet Petrauskas, 
Stulginskas ir Gilienė užpaka- 

dy paliko!
Žymiai pasivarė pirmyn taip 

pat Žolynienė, Pabijonaitis ir 
Taruška.

Rokus, 1350 "VVabansia avė., 
Chicago, III................. 78, 460

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, 11.......... 77,630

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Chicago, III........... 68,500

Bugentavičius, 1616 N. Lin
coln St. Chicago, III. 61,900

A. Valančius, 1226 S. 50 
avė., Cicero, III.......... 61,600

A. Condratas, 1706 S. Ma- 
yomencing avė. Phįla, Pa. 

............................. 33,200
Gaižauskas, 148 R. 107th st.,

viau dirbo, bet jis vis buvo 
tikras, kad iki tam sukalbėto 
laiko jis turės ko valgyti ir 
kur gyventi.

'partijos lyderiai. O pastarieji 
kartais šį tą pažada, ir kai 
būna išrinkti, tai ir užmiršta 
savo pažadus. Ir tai nuolat tę
siasi.

tiktai 5 dienas savaitėje ir 6 J American Fed'e.ration of La
vai. dienoje. Tokiu būdu visas hor yra didžiausia kapitalis
tas skaičius bedarbių, kurie da
bar neturi ką veikti, palengva 
išsidalintą visur po įvairias 
įmones, ir bedarbių skaičius 
sumažėtų iki minimumo.

tų pastumdėlė. Jos viršininkai 
vietoj raginti savo narius ka-

nkiai dirbo ir taupė. Dėjo į 
valstybės prižiūrimus bankus 
savo sunkiai uždirbtus pini- 

!gus ir taupė, kiek galėjo. Bet, i
t, , .. . . , 1 nelaimei, ir eiai daug darbini-Dahartimais aukštos civili-1 , ’ . .....„ i -i • j , i nkų pražudė savo sunkiai uz-zaeijos laikais darbininkas y- ,. , ' . . • v., .. J dirbtus pinigus. Kurie ban-ra priimtas j darbą, jis ne-!, . , ’ L , .»• , i ,|kai nebuvo atsargiai vedami,žino, kuriam laikui, kaip ilgai I ’ , ... ... .

•• t- į užėjus depresijai, pradėjo už-jis turės progos dirbti. Jis ga- ., . .A. . ’ , ,. . ,j. ... . , , I sidanneti, ir ten darbininkųIi dirbti pusę metų, gal metus, ... ’ . , ......................, . . _. ... sunkiai uždirbti pinigai žūna.arba ir ilgiau. Jis neturi jo- o . v. * ,, • ,. -y , , , , Suprantama, čia daug nuken-kio pranešimo iš kalno, kad ....... 7, -•• v,. 41-j. n . v, • . tėjo ir taip pat smulkus biz-jis bus atleistas. Bet, štai, vie- ....... ....„ y- j. v menai, kurie nieku nesiskirianą gražią dieną bosas prane- , . . . , , . ...y. i j i , ... nuo darbininkų, kūne dirbase, kad tavęs nebereikia, mo- „ , . .. ... , , .fabrike, nes kai kūne maži lūkesti atidavė, ir eik sau lauk.'
Ir jeigu darbininkas dėl ko-1 
kios nors priežasties nebuvo 
susitaupęs nė kiek pinigėlių, 
tai tave varo lauk iš namo, ir ’,

znieriai turi ilgesnes valandas
dirbti, negu darbininkai, dir
bantieji dirbtuvėje.

(Bus daugiau!

ndiduoti į legislatflrų atsto- turi namelį, ir iš jo varo lauk,
valgyti nebeturi ko, ir jeigu TĖVAI SUPRATO VAIKO

vus, kongresmonus arba sena 
torius, pasitenkina tuo — kas

Toliau valdžia turėtų paini- i beturi metai remti tą partiją, 
ti visiškon kontrolėn geležiu- daugiausiai malonių jie- 
kelius, gazo, elektros ir ang- ims Pa^adės. Bet nežiūrint to,
lies kasyklų kompanijas ir pri-

Bet per paskutinius 20 me versti jas samdyti daugiau 
tų J. V. ir visame plačiame pa- darbininkų. Mat dabar jų tik-
saulyje, visur kur tiktai būvo 
galima, mašinos buvo išrastos 
ir pritaikintos. Ir dėl to tūks
tančiai darbininkų buvo pa
leisti i^ darbo, nes jų vietoje 
mašinos darbą ir dailiau ir 
greičiau atliko.

Kaip jau aukščiau minėjo* 
me, atskiram fabrikantui ar
ba korporacijai visai nerūpi, 
ką turės veikti tie tūkstančiai

slas yra tiktai ko daugiausiai 
pelnoi padaryti savo šerini n - 
kams, o patarnavimas kraštui 
tai yra antraeilis dalykas. O 
tykrenybėje juk kiekvienam 
reikia vartoti gazą, elektrą, 
anglis; taip pat būtinas yra 
sus isiekimas geležinkeliais, 
taip, kad pirmiausias tų per
pus viešų arba visuomeniškų 
įmonių (semi-public) tikslas

darbininkų paleistų iš darbo j tūri būti patarnavimas visam 
dėl mašinų tobulumo. » kraštui, visai visuomenei, o ne

Jie paprastai pasitenkinda-j kokis ten pelnas savimyloms 
vo tuo, kad, girdi, kada nau-1 kapitalistams. Ilgainiui kaip
jausios ir tobuliausios mašinos 
likdavo išrastos, tai sakyda-

Roseland, III............ 31,910 jvo, kad tie paleisti darbinin-
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,L 7

Scranton, Pa...........  25,850
Bacevičius, 1850 Wabansia 

Avė. Chicago, III......... 24,200
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Cfiicago, III.
-....... ....................... 24,000

Ip. Taruška, ........... 18,850
A. Langman, 1334 So. 48

Nujautimas širdžiai sako, Ct., Cicero, D1............... 17,700
kad ateina naujų suprizy iš A. Nemčiauskaitė .. 8,500 
Wisconsino “karalystės”, nuo Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau-

nes nebeturi iš ko užsimokėti 
valstybei taksų, arba mortgi- 
čių. Tad, žiūrint darbininkų

KALBA.
•‘Mes jau manėme, kad vaikas 

mirs, kuomet dantukai dyko”, pa
sakė motina lfi Kentucky. “Jis nieko 

(negalėjo virškinti ir kasdien blogė- 
akimis, dabartinės pramonės Jo. Po vienos neramios nakties aS 
i -i • j i • • i j. a* i atsiminiau Castorla Ir tuoj jos palaikais darbininko padėtis y- |vau. Keletas Jos lašų jj nuramino.
ra daug prastesnė negu kad *?, kel‘« A?au. bu.vo vl8a‘

■ 1 ° kitoRifl vaikas naUtovnl vfaiiv* m.

gezą, elektrą ir geležinkelius 
turėtų paimti valdyti valsty
bė, ir jų tikslas būtų patarna-

kai susiras sau darbo kitose vimas (service), o ne pelnas 
industrijos šakose. Bet tokia j (profit). Tas pat turėtų būti 
tvirtinimas šiandie jau visai;padaryta ir su kitomis pusiau 
neišlaiko kritikos, nes prakti- į visuomeniškomis įmonėmis,’ ir 
koje pasirodė, kad pagamini-Į jos turi tarnauti visuomenei,
mui tų mašinų, kurios atima 
darbą šimtams ir tūkstančiams 
darbininkų, tereikia mafžiau

o ne menkai kapitalistų sau
jelei.

Nesakau, kad tas įmones va-
negu 10 nuošimčių darbininkų, klžia turėtų paimti be atlygi- 
kurie yra išmetami laukan, j- nimo, visai ne. Bet nustatyti 

laiką, per kurį tam tikra įmo
nė gali pilnai išsimokėti su 
6 nuoš., o vėliau minėtos Įmo
nės turi tapti valstybinėmis, ir

vedus tas mašinas. Tai dabar 
yra klausimas: ką turi veikti

Mandravicko, iš Indiana vai- kcgan, III...................... 6,250 tie likusieji 90 nuoš. darbini n-
* stijos nuo J. Aukškalnio, Kaz- J. Balsis, 610 Wall St. Rock kų?

lauskienės, Rėkaus, Žvirblio ford, D1.................... 5,800 Be to, ir išradus tas naujas
Bugentavičio, Valančio, Kon- UI................................ 1,000 ir darbą taupančias mašinas,
drato, iš Phila, Pa., Gaižaus- Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000

. ko, Vaičaičio iš Scranton, Pa. Mikalauskas .......... LOGO
jpekausko, Laugmano, Imt- . K. Sabonis, Chicago, Illi- kas prie tų mašinų dar pasi-1 greitai nesikeis.

Balsiu, Varaičio iš Lu- nois ................................ 1,000 j likusių darbininkų ginimas ir Toliau, Jungtinėse Valsty-
zerne, Pa., Rovaitienės, iš M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. j spaudimas dirbti, kad, rodo«, bėse darbininkai iki šiol labai

ZHerrin, III., ir Baltrūne iš E. Herrin, III...................... 1,000j žemė iš po kojų slysta. Ir už-'prastus įstatymus turi atski-
St. Louis, UI. Laukiame tų J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. įuot priimti naujų darbininkų,' rose valstybėse ir bendrai vi- 
suprizų. E. St. Louis, III.......... 1,000 dabar yra ko didžiausias dar-, sose J. V. Iki pat šio laiko

Kontestininkų-ių stovis iki' 
vasario 5 d. buvo tokis: i

V. Stancikas, 1706 W. 47
st., Chicago, III......... 338,180

1
O. Rašinskienė, 1639 S. 50

i Avė., Cicero, III......... 321,130

P. Varakulis, 724 West 18
St. Chicago, "11.........  293,530

F. Gubysta 4335 S. Mozart 
St., Chicago, III......... 248,050

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
‘50tb Ct., Cicero, III. 243,100

M. Varkalienė, 6315 South 
coln av., Chicago, III. 206,620

A. Stulginskas, 1628 S. 50 
Avė., Cicero, III......... 191,650

dabar visoje Amerikoje yra 
tokis nežmoniškas ir beprotiš-

kurią partiją išrenka, vis tiek 
išrenka kapitalistų klasės šali
ninkus, kurie lengvai parsi
duoda už dolerį, ir tokiu būdu 
darbininkų reikalai kaip sto
vėjo vietoj, taip ir tebestovi.

American Federation of La- 
bor, matote, labai bijosi nusi
dėti savo bosams, nes neva 
laiko mirtina nuodėme padary
ti iš A. F. of Labor politišką 
partiją, tai yra, statyti į įvai
rias vietas savo žmones. Vė
liau išrinkti nedrįstų eiti prieš 
darbininkų reikalus. O tokios 
pat darbininkų partijos, kaip 
Anglijoje ir Vokietijoje, sta
to savo kandidatus į atstovus, 
ir kraštą sugeba valdyti dar 
geriau, negu senų partijų at
stovai.

Ir dėl to, kada šis nedarbas 
prasidėjo, Amerikos darbinin
kai neturėjo jokio įstatymais 
padarytos užuovėjos nuo ba
do šmėklos. Neturėjo įstaty
mų nei senatvei, nei nuo ne
darbo apsidrausti, žodžiu, liko 
kaip kokie galvijai, išvaryti 
iš dirbtuvių, kada kapitalis
tams nebereikėjo, ir visi atsi
dūrė lauke kęsti badą ir šaltį.

Tokios padėties darbininkai 
neturėjo, kada jie buvo valdo
mi vadinamų ponų prieš 70 
metų toje pačioje Lietuvoje ir

tada jų pirmučiausias tikslas 
bus ne pelno padaryti, bet tei
kti patarnavimą visam kraš
tui. Kol- to nebus, tai padėtis

jis tarnavo žemvaldžiams kai
po ordinarininkas.

Iki šiol J. V. kapitalistų 
spaudos didlapiai rėkdavo, kad 
girdi, darbininkai turėtų tau
pyti, kada gerai dirba, ir dėl 
to, kada atėjo nedarbo laikai, 
tai turi gyventi iš sutaupytų

Daktarai visur re
komenduoja prynai aupmenlnę ne
kenksmingo Fletcherio Castoria nuo 
slopų, sukietėjimo, dieglio ir kitų 
vaikų negalių ir milijonai motinų 
žino jos švelnią, veikmę. Saugokis 
imitacijų. Fletcherio parašas yra 
ženklas tikrosios Castorijos. (<7)

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

visų dėmesiui
VISUS AMERIKOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI

ŠIE LAIKRASČAI

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MO8TI8, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
lfostls yra sudaryta iš lš-koe skirtin
gų elementų, M visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma-, 
tlsmą. Rankų, Kojų, Nugaros sknn-1 
dėjimą. Rankų, Kojų tirpimą ir ar- J 
šalusi kraują, nikstelėjlmą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai i 
žmonių yra pagijo, o milijonai da) 
nežino apie tai. 1

Deksnio Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kleksi pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: Jėigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinsiu. Parsiduoda visur. Klsusklts 
taip: DEKEN’8 NEW DI8COVERT 
OiNTMENT. Kaina 75 tentai. 
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD. CONN.

SULIESĖJO 10-ČLA. SVARŲ 
PER SAVAITĖ

Mra Betty Duedere iŠ Dayton ra- i 

So: Aš vartoju Kruachen suliesėjimui j 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 1 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodių > 
išgirti tą vaistą

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

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

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
i • i • 4 4 4_:„ .i i.„ druska — pamėgdžiojimų yra daugkiftulę ir t.t. taip, kad jis, ka- ^urj saugotis.

kitose valstybėse. Jei darbini
nkas dirbo per vasarą, tai jis 
buvo visai ramus, kad jeigu 
javai užderėjo, tai bado nebus 
ir per žiemą. Mat, vėlesniais 
laikais vadinami ordinarinin
kai, kurie dirbo žemvaldžių lan 
kus, gavo tam tikrą kiekį ja
vų, bulvių, laikėsi karvę, avį,

‘Draugas”, dienraštis 2334
So. Oakley Avė. Chicago, 
III. Kaina metams $6.00.

“Darbininkas”, eina du 
kartu savaitėje, 366 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

“Garsas”, savaitinis 73 
E. South Str., Wilkes Ba- 
rre, Pa. Kaina metams

$2.00.

“Laivas* savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chi
cago, III. Kaina metams 
$2.00

“Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wood str., Chi
cago, III. Metams $3.50.

“Moterų Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chicago, 
III. Kaina metams $2.00.
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Shakespeare ir Linkolnas

Sulietuvino A. Matutis.

— EPILOGAS —
Vaidmenys šešėliuose. Vie

nais metais vėlybojo pavasa
rio vakare Vylius Shakespeare 
sėdžias ant pavirtusio medžio 
ties sriovenančiu šaltinėliu gi
rioje. Moderniniai spiritualis- 
tinio mokslo šalininkai, gyvai 
“įsitikinę” sakomąjin moks- 
lan ir reiškiantieji turint susi
siekimus su įnirusiųjų dvasio
mis, turėtų nudžiugti iš Dai
niaus tokio gerojo elgimosi 
būdo, kad teikėsi taip pasiro
dyti. Ir, kai šaltinėlis, smar
kiai sriovena ir vietomis ver
petuoja akmenėlių ir žvirgž
dyno paviršiuje, valkiodamas 
šen ir ten su savim mažytes 
smėlio daleles, atkartotinai pa 
liesdamas lapynų šešėlius ir 
gilumėlio tamsumas, tai susi
mąstęs Dainius paprastu se
nu įpratimu svarsto tų viską, 
kas neapimtina, ir, kaip visa
da, neliaująs tvertis nepasie
kiamų išminties aukštenybių 
galutinumo.

Ir iš naujo jam besvarstant 
ir bedūmojant apie savo pa
mokslus akmenyse, apie kny
gas sriovenančiuose upeliuose, 
ir, aipe šlamančias gyvąja ka- 
vųja kalba girias, tai pasiro
do žmogus — Abraomas Lin
kolnas — šešėlis, aukštas sa
vo ūgiu, per girią besigreti
nąs ir. slenkąs į Dainių. Ir 
Shakespeare’o veidas nušvin
ta, parodus džiuginančią ma
loningą išraišką ir pirmasis 
užveda kalbą.

SHAKESPEARE: Sveikas 
— ar tai tik ne Abraomas Li
nkolnas? Tai nepaprastas mu
dviejų susitikimas tokioje gra
žioje vietoje.

LINKOLNAS; Gerą vaka
rą. Vyliau. Aš gi nenorėjau 
sutrukdyti tavo svajonių, ta
čiau —

SHAKESPEARE: 0 geres
nės už šitą draugystės pagei
dauti aš nesitikiu. Na gi, sės
kis. Pasikalbėsiva.

LINKOLNAS (prisėsdamas 
ant kelmo): Šis tai pargriuvęs 
medis nukirsti buvo dar per- 
jaunas. Ir nieko jam pana
šaus — betgi panaudota kir
vis arba piela ir medžio gy
venimui užduota galas; pana
šus likimas buvo kitiems ir

beliko tik sienojai, kelmai, o 
jų nukirstosios šakos ir nu- 
drąižytos žievės numesta Į ša
lį. Taip tai buvo seną jame 
Saleme. Tos dienos tikrai at
mintinos.

SHAKESPEARE: Tas patį 
būta ir Ardene. Tačiau, kur 
gi pats buvai? Jau metelių 
yra trisdešimt ar daugiau, kai 
mačiau tave.

LINKOLNAS: Tai Pluto y- 
ra kaltas viskam. Jis visada 
argumentuoja. Aš sutikau jį, 
kai mudu persiskyrėva anuo
met, na, ir pradėjova kaman
tinėti verguvės klausimą. Aš

i

leidžiu jam kalbėti visada, bet 
jo kalbų pakelti aš negalėjau. 
Tas gi senasis Atėnietis tikrai 
kvailas. Jam aš prirodinėja u 
ir pagrįsau verguvės blėdin- 
gnmą ir smerktinumą. O jis 
atsikratyti visgi negali nuo 
pelningųjų interesų keliems 
parinktiesiems, kurie reikalau
ja verguvės ir nori ją palai
kyti.

SHAKESPEARE: Nesikar- 
ščiuok, Abraome. Ir ginčytis 
su manim nepradėk ir nepra
leisk kitųjų trisdešimtųjų me
tų. Aš gi, matai, niekada ne
buvau su liaudim. Ir pats ži
nai tą gerai.

LINKOLNAS; Ne — tąs gi 
buvo blogiausia tau. Aš min
tiju, kad Elžbietos sostaš per
daug užčiaupdavo tave, a? Ir 
pats sakyti visada negalėda
vai to, ką norėjai.

SHAKESPEARE; Man di- 
ng, rodosi, kas aš gyvenau ge
rose apystovose. O mano krū
tinė, tikrumoje, kvėpavo lais
viau nei paprastai. Ir aš reikš- 
davau visa tai, ką manyda
vau. Tai buvo dainių laikai.

LINKOLNAS: Tai pats ne
paisei liaudies visai ?

SHAKESPEARE: Aš ją 
mylėjau tiek, kad troškau ją 
atmainyti. Pats irgi ją mylė
jai, aš žinau tą gerai. Pats 
išlaisvinai giminę. Betgi lai-

L1NKOLNAS; Aš žinau tą. LINKOLNAS: Bent taip aš 
Aš privalėjau jai pagelbėti, girdžiu.
Jai pagalba buvo tikrai rei-1 SHAKESPEARE: Didin - 
kalinga. Betgi, Vyliau, aš my- ginusias politikas. Juk tai la
bu Tavo draugystę. Sutikti vi- biau žymėtina, 
sada su tavim aš negalėčiau,' LINKOLNAS: Ir tavo ai- 
tačiau suprasti vienas kitą ro- niai mėgtų tą visą vadinti vien 
dosi suprantava. tik juoku, ar gi ne? Tai vien

SHAKESPEARE; Ir kodėl tik menkoji propozicija. Au
gi ne? Juk gi paeinava iš tos glija — dainius — su nepa- 
pačios veislės. Ir Avone palik- prastų kūrinių daviniais — 
tum namiškis patsai. graži užmokestis ir galop pra-

tai tave dar labiau aš myliu. 
Gražieji rūmai — tai, tikrai... 
Beje ir aš kartą parašiau po-

Tai jis turėjo bent akį ir pa-1 
gavo temą.

einą. Pats gi negirdėjai jos — I LINKOLNAS: Ir pats apie 
niekada? Labai gera ji nebu- tai nesakyk niekam, tačiau aš' 
vo. turiu nuorašą siųstą čion iš

anos pusės. Tai gana gerai 
o tikrumoje aš norėčiau tai 
matyti. Betgi jis vaidina šė-

SHAKESPEARE, Ne, nie
kada aš negirdėjau apie ją.

A. + K

AGOTA GRODSK1ENE 
( I’o tėvais Uurinskaitė)

Mirė vasario 3 d., 1933 m., 
6:15 vai. .ryto sulaukiu, pus
amžio.

Kilo iš VilkaviSkio apskričio, 
Vištyčio parap. 1’oviStačių kai
mo; Amerikoje išgyveno apie 
23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kafttanliną, du sunu, Po
vilą i r Pranciškų ir b r o I Į 
Pranciškų ir brolienę 
Julijoną Gurinskus, puseserę 
Kostam! ją Labanauskienę, du 
dėdes Joną Sadula ir Antaną 
NorkaltJ Ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Oną. pusseseres ir pus
brolius. Kūnas pašarvotas 2157 
W. Kiče St. Laidotyvės įvyks 
su bato j, vasario 6 vai. Iš namų 
8 vai. Bus atlydėta i ftv. My
kolo par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vaite
li ės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliude vyras, šonai, brolis, 
brolienė Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus Eudeikis. Telephone 
Varde 1741.

GALfiS LENGVIAU PA
KEISTI PAVARDES

Rengiamas įstatymo proje
ktas dėl pavardžių keitirho, 

7 Juo bus leista pagal nustaty
tas sąlygas įvairiais negra

žiais ir nepatogias pavarde 
LINKOLNAS: Ar aš galė- tolų su viena ar dviem ge-' pak.eisti tinkamesnėmis (pag 

čiau tau atkartoti ją? » riausiojom mano prakalbom.
SHAKESPEARE: Aš pasi-{ SHAKESPEARE; Apie tai

kLNKOLNAS: Aš manau, šmatnusis patenkinimas. Irgi tikiu sakytiems tavo žodžia- nesirūpink, Abraome. Tokieji
td likčiau. lieji tavo vaid- dainius visada. O Amerika lmg) jį nebuvo labai gera. daro tą patį ir su visais mano 
AflVS. VvliftFk bllVO tikrni di- nnJitlkna ipftlrns vifi'ado cvni/v -r* i • i vi • v i i • • •

kad
menys, Vyliau, buvo tikrai di- politikas, ieškąs visada svajo- 
dingi. Pats žinai žmogų, už- nių, svajonių kai ieško ir dai- 
siėmusį viešąja darbuote, kad nius. Turėtuva suprasti kits 
ir būtų doriausias ir teisingiau kitą.
sias, kaip ir aš pats mėginau' SHAKESPEARE; Tai žiū- 
ir ryžausi, bet gi žmogus vi- j rėsiva, kad tame niekas ne- 
sada gauna šnairavimus ir ne-, trukdytų mudviejų.
apykantą, o teisybės nesurasi! LINKOLNAS: Beje, ar gra- 
pasauly savo darbams. Dėl to 
gi aš ir mėgau tavo vaidine- vo vaidmenų? 
nis — juose nebuvo šnairavi-j 
nių ir nesimatė neapykantos.1

skonį) ir žmoniškesnėmis. Prc 
jektas numatoma didelei kei
tėjų naudai, panašiai, kaip A- 
merikoje.

Betgi aš taikau aštrius žod- kuriniais, 
žius. Tokiems dalykairis turėjo 
talentą daugelis mano bičiulių

LINKOLNAS: A? Taip, ge

(Linkolnas apsistoja valan
dėlei ir mąsto tą viską; netru
kus apleidžia Shakespear’ą,

This new cEeese 
treat

GLOBIS PABAIGĖ SAVO 
GYVENIMĄ

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment’ Rich mellow cheeae flavor 
plūs added health guafities in 
wholesome, digestible rorra.

Velveeta retains all the valuable 
elements of ridi milk. Mflk sugar. 
calcium and minerals. Etery ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a balf 
pound package today.

mi, aš gi manau, kad tavo pu- ‘ palikdamas ją vieną, kaip pra
džioje ,ties sriovenančiu šalti
nėliu — mąstyti.).

sėje yra tiesa. (Atsikeldamas).
Ar pats būsi čia rytoj?

, SHAKESPEARE: Jeigu a- 
zias pasekmes turėjai iš tų sa- _

LINKOLNAS; Tatai laba
nakt.

SHAKESPEARE: Iki lai
mingam pasimatymui.

(Linkolnas slenka šalin. To
lumoje atsigrįšta).

LINKOLNAS; Manding, ro

SHAKESPEARE: Aš pasi- 
! statydinau didingus rūmus, ly
giai Stratfordo rūmams ir aš

Ir kiekvienas turėjo gražią 
Progą. į

SHAKESPEARE; Mano už!Paslemiau-
t . . r . idavinys ir prievolė buvo taiĮ 
atspėti ir suprasti. jminh* Niekada W *

L1NK0LNAS: Aš gi žinau
— tai buvo gražu, ar gi ne 
mėgint suprasti liaudį vietoje | 
mėginti ją dominuoti Tai ko i
nesuprato ir niekada negalėjo 
realizuoti manęs daug žmonių, 
kad ir aš buvau daugiau nei į 
pusiau dainius savo širdyje.

SHAKESPEARE: ~Tai ką 
Anglija davė tau?

LINKOLNAS: Tai buvo ką 
aš norėjau daugiausia daryti
— priartinti ir prigretinti dai 
niaus supratimą tautoje val
džios veikimui.

SHAKESPEARE: Tai ką 
tu duodi Anglijai? Tai geroji 
užmokestis. .

LINKOLNAS: Aš maniau, 
kad tu esi didingiausias An
glas.

SHAKESPEARE; Mano 
nusistebėjimui taip yra sako
ma ir kalbama.

LINKOLNAS: Didingiau
sias dainius. Juk tai žymėtina,

LINKOLNAS: A, taip, gi-

3sa

KEPURINIS SŪKIS
DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKAS?

— Jvyks —
NED., VASARIO-FEB. 7 D., 1932 m.

.MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.. 
Prasidės 6:30 valandą vakare

Visi kviečiami dalyvauti su gražiomis kepurėmis į 
Kepurinį Šokį. Piniginiai ir daug geros'vertės prizai 
bus išdalinti turintiems gražiausias kepures. Šokis 
bus prie geros muzikos King Cole’s Harmong Boys.

Kviečia D.r-ja “Lietuvos Ūkininkas.”

Pavsaris 
Jau netoli

3Bl

Bridgeportas, — Laikrodi
ninkas Kapojas G lobis ketvir
tadienio ryte rastas pusgyvis 
su kulkoj perverta galvą. Bu
vo nugabentas į County ligo
ninę, kur už valandos mirė. 
Vėlioiiies laidotuvėse patar
nauja graborius Masalskis.

PAPIGINS BILIETUS I 
VAL. TEATRĄ

Esąs sumanymas pusiau 
papiginti bilietus organizuoto
ms grupėms: ekskursijoms iš

“Drauge” galite gaut viso
kių . devocionalų: rožančių, 
maldaknygių, škaplierių ir ki
tokių .dalykų. Atvažiuokite 
arba rašykite —

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, BĮ.

ADVOKATAI

KRAJFT

\/elveeta
V The Delicioui NewChe«ie Food

Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo—, 
saugus. Aptiekoee. 35c., 40c.,
31.00.žemo

F O P S K i rj i (? t /1 i n ų ’ i o F';

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ 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 KĖLIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
' kraštais, kaina ............................................................ $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 

(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais 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. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25
KANTIČKOS, j|iod. apt. Tilžės spauda .......................  $1.75
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

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

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais..........$3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, r and 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- 

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

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL?

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

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue *
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunee Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 4727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Bepūto. 9490

SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Ųtarn., Ketv., ir Subatos 
4 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7317

Namų Tel. Hyde Park 3395

AA

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IJk SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 933)
Valandos nuo 9 ryto Iki S vai. vak 
3341 So. Halsted St. Tel. Vlctory 9141 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
TTtarn.. Ketv. ir subatoe vakare

PROBAK-
teikia

barberižkų
skutimosi
patogumų

namie

< PROBAK BLADF)

For COLDS, COUGHS
Sons throat, macu 
matic aehesftpaine^rpĮ 
terole, the "counter-i

AT ALL DKUGGtSTS

JUOZAPAS KOTIEVK’H S
Mirė vasario 3 dieną, 11:20 valandą vakaro, 1 932 m., sulaukęs 

46 metų amžiaus, gimęs Kėdainių apskr. Krakių parap., SulaHlų 
kaime. Priklausė'prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo ir Keistučio I’aš. 
Kliuhb; Amerikoje išgyveno 27 melus.

i’aliko dideliame nuliudirho moterį Oną (po tėvais Keibiutėi, 
2 dukteris Stefaniją ir Kotriną, sūnų Antaną, seserį Aleksandrų 
ir Jokūbą Saduusklus, 4 švogerlus Joną, I’reidą, Juoeapų Garucką, 
ir Jokūbą Hadauskius, 4 švogerlus Joną, Orlidą, Juozapą, Gatnską, 
Boleslavą ir Oną Sekleckius, Antanąą Mačlką, Svogerką Karoliną 
Mačlukienę ir gimines Amerikoje, o Lietuvoje brolį Vladislovą ir 
seaorę Uršulę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2819 W. 38th St. Laidotuvės įvyks 
pirmadeinį, vasario 8 d., 9:00 vai. iš ryto iš namų į ftv. Onos — 
38th St. and Callfornia Avė., parap. bažnyčią, kur bus gedulingus 
pamaldos už v^lonio sielą, o Iš ten bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Konevičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam 
askutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, ilukteres, sūnūs, semto, švogerial, švogerka Ir gimines. 
Laidotuvėse patarnauja graborius A. M. Phillips. Tel. Blvd. 4139

TeL Randolph 4187

ALFREŪ B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
(r Vakarais: Utarn., Ketv. ir 
baloj, nuo 7:30 iki 9 1

4300 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentwortb 1341

8u-

MOTtoaCo.,Dpt.H.S..9B.OfcioSt.,ęhiae®

Murinę vale. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėągtte 
Knyga "F-ye Care” arba “Kya 
Beeuty” ant pereikalavlam.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Farnous Vbvanl Sėt and ln- 
elodaa tam posrder, VI.M; RonfS, 7Je, 
Tlssoa Cream II. O0. Depnatory 11.44.' 
Variai Antrlnvmtt I1.7S. »ath SaM 1.V4. 
Tallet Wx«r V, II, Purtoma U.VI. »Vil- 
nantlns 7Sc, Skln Whlt«ner 7Bc. Totai 
Valu* >11.04. Spaclal prie®, |1.»V for all 
tan pleoea to Introdaoa tt»l« tina.

Vardas
Adresas ................................
Siunčiame per paštą GOD 

Pinigai grąžinami, M
neyatenklntaa.

Boa Van 5S0-5th Avamie, Neer Yaefc

Tyme, Aiškios,
ORAlIOg AK VH

Aidetis
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VASARIO 14 D. KATALIKŲ 
KONFERENCIJA

Prieš kiek laiko “Drauge” 
buvo įdėtas atsišaukimas į 
draugijas kviečiant atsiųsti sa 
vo atstovus į Vakarinių Vals
tybių Lietuvių Katalikių Kon
ferencijų. Laiko maža teliko,

geriau susipažinti, bus skaito
mi referatai: 1) “Mūsų orga
nizacijos ir jaunimas”, 2) 
“Katalikų veikimas ir arti 
miausi mūsų uždaviniai.”

Atsišaukimo laiškus ir man-
t<xlėl visos katalikiškos oiga- ^atus galima gauti pas šių ko- 
nizacijos bei draugijos, kurios jonijų komisijos narius 
dar neišrinko atstovus, prašo
mos tai padaryti — išrinkti 
arba paskirti asmenis daly
vauti konferencijoje.

Konferencija įvyksta vasa
rio (Feb.) 14 d. Šv. Antano 
par. salėje, Cicero, Ilk, 2 vai. 
popiet.

Konferencijoje bus aptarti 
šie reikalai: 1) Pasaulinė Pa
roda Cliicagoje, 2) Pasaulio 
lietuvių Seimas Londone, 3)
Eucharistinis Kongresas Dub
line, 4) Katalikų .Universiteto 
reikalai Lietuvoje, 5) Lietuvos 
Nepriklausomybės 14 m. suka-

Cicero — A. Valančius. 
North Side — A. Bacevi

čius.
Aštuonioliktoji g. — kun. 

Pr. Vaitukaitis.
AVest Side — kun. L. Drau-

So. Chicago — kun. Urba. 
Chicago Heights — kun. A.

Martinkus.
Ind. Harbor, Ind. — kun. 

K. Bičkauskas.
Gary, Ind. -— kun. E. Mar- 

tis,
i Waukegan, III. — kun. J. Ču 

žauskas.
ftockford, 111. — kun. M. 

Urbonavičius.
Kenosha, Wis. — kun. A. 

Bublys.

siais metais pajamų buvo di
delė suma. Iš viso pajamų bu
vo $34,627.54. Bet reikia pri
minti, kad ir pats mūsų kle- Tel 
bonas kun. Vaičiūnas per me
tines didžiausias šventes po 
šimtinę aukojo bažnyčiai.

Šiemet planai taip pat nu 
statyti: piknikai, vakarienės 
ir bazaras. Komitetas šiemet 
padidintas: 18 vyrų ir 3 
“laisvi”.

Ponas Pajaujis antradie-

Canal 0257

gelis.

D A K T A R A I:
Res. Prospect <659 oflBM T<>|* Qrovehlll 0#n

Res. #707 S. Artesian Av»

DR, P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Tel. Grovehlll 0(17

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. s-s ir 7-9 P. M. Ketv. 1-1» 

A M. Nedėlloj susitarus

kties paminėjimas, 6) Organi- 
zacijų ir jaunimo reikalai.

Noi'int su šiais klausimais

Bridgeporte — A. Nausė
dienė ir B. Bytautienė.

Town of Lake — kun. M. 
Švarlis.

Brighton Parke — kun. A. 
Valančius.

Marąuette Parke — J. Mi- 
ckeliūnas ir B. Nenartonis.

Roselande — kun. J. Paš- 
kauskas.

AVest Pullmane — kun. A. 
lankus.

Iš tikrųjų, sunku pasiekti nįaįs įr ketvirtadieniais moki- 
kiekvienų draugijų, įduoti pa- na lįethvių ir anglų kalbų, 
kvietimus ir mandatus. Tad dorintieji ateikit ir įsirašykit 
prašome draugijų valdybų pa- parapijos mokykloj kambary, 
sistengti padaryti susirinki-■ 2 me aukšte
muose pranešimus ir pasiūlyti į x gv Antano draugijos SU- 
išrinkti konferencijon atsto- sirįnkimas įvyks sekniadieni> 
vus. Mandatus bei galiojimus yasario ? d, T va, pa

pati draugijos valdyba gali rapi> mokykloj Kviečianii
surašyti. j visi ateiti į susirinkimų ir at-

Visos katalikiškos draugijos,. . .įsivesti naujų nariu, rinkite atstovus ir siųskite ko
nferencijon, Cicero, III. vasa
rio 14 d., 1932 m.

I)r. P. Atkočiūnas, sekr.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6359

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBtjTKTRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų. moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis ir seiedomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. J. J. KQWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezldenelja 2359 So. Leavitt 8t 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6793

DU. A. J. JAVOIŠ

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po num. 4645 S. VaL: 2 lkl 5 po piet’1, 7 ikl 9 vak- 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 S. California Avė. 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

GRABORIAh

U, RADZIUS
PIGIAUSIAS '.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 a 
Halsted Street., TeL 
Victory 4088.

LACMAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS ORABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

CICERO, UL

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidenoija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Nedėliojo pagal sutarti

TeL Wentworth 3000
Bez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakareAR IEŠKAI GEROS 

KNYGOS?
Kad šiais laikais Ameri- 

kos lietuviai mažiau knygų 
iškaito, tai visiems aišku. Bet

———— : kad dar yra žmonių, tebetu-
V asario 6 d., jauBamečių į rinčių troškimų kų nors gero 

clioras, vadovaujamas pane- j pasiskaityti, tai taipgi žinoma, 
lės O. Skiriatės, rengia gražų j Knygų mylėtojai neretai 
vakarų, Šv. Antano parapijos {urį vargo iki užtinka tikrai 
salėj. Kviečia visus, o ypač,turįs 416 puslapių. Pagal vo- 
jaunuolius atsilankyti ir pasi- kį§kų originalų lietuviams tų

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republie 7 868 

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

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po i 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 1 
šventadieniais pagal sutarimą.

Kės. Phone 
Englewood 6641 

' Wentworth 3000
Office Phone 

Wentworth 3000

Phone Boulevard 4139

z A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
vtanomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrfų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

1439 S. 49 Court, Cicero, UL 
Tel. Cloero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAfc
Turiu automobilius viso 

kiemą reikalams. Kaina priei

gerėti puikia programa. 
Sekmadienio vakarų, vasa

rio 7 d., parapijos Šv. Griga
liaus choras, p. A. Mondeikos 
vedamas, duos labai puikų 
metinį koncertų ir šokius, Šv. 
Antano parap. salėj. Pelnas iš 
to vakaro skiriamas parapijos 
naudai. Užtat choristai kvie
čia visus parapijonis atsilan
kyti į tų šaunų vakarų, o ypač, 
Iprieč pat Užgavėnes reikia vi
siems pasilinksminti, kad bū-

veikalų prirengė tėvas jezui 
tas B. Andraška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS i

Tai yra didokas veikalas,1 
sau patinkamų knygų. To

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Yards 0994Z

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

DENTISTAI

EZERŠKI
LIBTUVM ORABORIUS

O C 1 a a n

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LMTUVI8 GRABORIUS

<443 So. Talmam Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chioago, UI.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tai. Rooaevalt 76S8

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDRJ4JB

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina 8ta 

Tel. Boulevard 5203-8411

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

>•’

IaMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
[Mes visuomet teikiame Širdingų, aimpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GPABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: 1741 ir 1742

tumėm per ištisų Gavėnę svei-jkiems čia norime nurodyt, 
kesni. Už tat visi į choristų vienų knygų, kuria niekas ne
koncertų.

X Užgavėnių vakarų visi 
į parapijos svetainę, nes bus 
“razmaitas” štukų vakaras, 
programa, puikūs šokiai, žy
deliai su visokiais gyvūnais.

Bus blynų valgymas užsi- 
rišus akis. Dovanas laimės gy
vulio pilve. Muzika gros ir 
bus tokių štukų, kokių dar 
niekas nėra matęs.

Užtat, kviečiami visi atsi
lankyti į Šv. Antano parapi
jos salę, 7 vai., Užgavėnių va
karų. Tikietai visai pigūs, tik 
35 centai. Viso to vakaro pel
nas eis parapijos naudai.

Parapijos komitetas rengia 
tai ir visus prašo pripildyti 
kupinų svetainę, o muzika 
gros lietuviškus ir angliškus 
šokius.

X Sausio 31 d. įvyko para
pijos^ metinis susirinkimas pa
rapijos salėj. Susirinkiinę ati
darė ir vedė pats klek ktm.Į“? vatkudiama

x Valandos nuo 10

apsivils, ypač tie, kurie mėg 
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus

. "DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, BĮ.

AKIŲ GYDYTOJAI:
-§UGRIŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių. aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nulmu 
oater&ccus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mašlan- 
slaa klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIŠ
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. CanaJ 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Grovehill 1695

.DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Via.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seraeouiis po pietų ir Nedėldieuiais 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

ūfi. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
'ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėiioniis ir šventadieniais

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo olisą po numeriu

472S SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

Hemlock 3161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal nutartį

UK. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S0. HALSTED STREET
VaL 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 VVEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v, išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua

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

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4143 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto lkl 1 po pietų 
,1 lkl 4 Ir I Iki J v. v. 

Nedėllomis nuo 10 iki 13 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia o036

A. L DAV1D0N1S, M. 0.
4919 80. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenvvood 6197
▼alandoe:

Nuo 9 lkl 11 valandai ryte;
Nuo I lkl 8 valandai vakare 

apart Iventadlenio ir ketvirtadienkI

TeL Hemlook 8730

Rea. Tel. Prospect 3310

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie
Rei. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-3 v. v. Išskiriant Ketv.

Tele. Cicero 126* t

Uft. GUSSEN
X-Kay

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 18 ▼. ryto lkl 8 

vai. vakare
Nedėliotais ir Seredomie susitarus

4647 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligų

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge lkl S vai.).
Sereunmis ir Nedšliomia pagal susitarimą. '

Oriso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339:.

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

[JI. J. Vaičiūnas, kuris apibrė
žė praėjusių metų veikimą.

[j Pasirodo, kad buvo surengta 
13 piknikai, bazarėlis ir para-, 
pi jos vakarienė. Pirmas pik- 

jnikas pelno davė 2,265.18, an-
litras piknikas —1,721.30, tre

čias — 461.20; parapijos va
karienė pelno davė 702.00, ba
zarėlis — 807.71. Pasirodo, 
kad Šv. Antano parapijonai 
labai šauniai darbavosi per 
praėjusius metus, priešaky su 
savo gerbiamu klebonu, kuris 
nenuilsdamas visuomet dar-^ 
buojasi ir ragina visus is viie- 

Į no darbuotis. Užtat ir jųaėju-

ryto Iki 8 vz- 
k*rn. Nedėllomiz nuo 10 Iki 13. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 

i be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7689

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 2081

Tol. Yards 1333

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
▼ai. 8-3. Ned. 8-18 

8188 80. WESTHRM ATŠ

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė

756 WE8T 35th STREET
Rampas Halsted gt.

▼alandoM nūs 13—4; nuo 3—8 
is iki it.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkais, Ketvergnis ir Bubėtomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Western 

Avė. Phone Hemlock 7H2f» 
Panedėllait, Seredoms ir Pėtnyčloma

Igėt 80. HMstęd

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SI)
▼ai.: 1-3 ir 8:38-8:38 vai. rak. Vak: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus Nodėlloj susitars.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• CHICAGOS OFISAS: | KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. | 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarn i n kalą ketvertais ir pėt 
nyčlomls nuo 9 iki 13 v. ryto, nuo 
1 lkl 4 ir nuo 8:30 lkl 8 v. vak.
Chlcagoa ofiso Tel. Grovehlll 3262

Vai.: panedėllals, seredomls ir su- 
batomli nuo 1 lkl 4 Ir nuo 6 Ik' 
8 v. vak. Kenoabos ofiso tel 406*

Tel. Central 7078 
Rea, Longbeack 8463

▼ai.: 1-4 vai. vak i 
Pagal sutarti

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

B>iv«n Instruktorius Vlennos Universiteto Per 8 Metus 
Oflsaa 1447-48 Plttafleld Bldg., 55 E, Wasblnglon SL, Chicago, UI
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KAS PRISIDEDA PRIE KNYGOS “DIEVE, lignj, taip ir po mirties už labui
Penktadienis, ras. 5 d., 19''? t

PASIGAILĖK MOŠŲ!” IŠLEIDIMO
MOTERŲ SĄ GOS 55 KP. 

•VEIKIMAS

West Side.— M. S. 55 kp. 
sjvungietės po naujų metų 
pradėjo ir naujų darbų sezo- 
nf. Sausio mėnesio kp. meti
niame su-me išklausyta eilės 
gražių raportų, pasidžiaugta 
praėjusių metų gražiais vai
sins ir užsibriežta šiais metai 
dar daugiau veikti kuopos bei 
visos organizacijos naudai.

S. Sakalienė, užėmus kuo
pas pirmininkės vietų, labiau- 
iiai kreipė dėmesio į Moterų

visuomet jiems suteikia ener- Kasdien vis daugiau atsi-
gijos remti visuomet gralius rancja šios įdomios ir vertin 
jų darbus. Bravo, kad visi vy- ^Qs prenumeratorių
rai būtų šios minties, be abe- rįmpjų.
jonės, neliktų nė vienos kata- i pa^įoje pradžioje prie šios 
likės moters, kuri nepriklau- knygOg įg|eidimo yra prisidė- 
sytų prie Moterų Sų-gos. gįe aMnenyg.

Minėjo 25 m. Santuokos Kun. J. Kuras — 25 dol.
Kun. L. Draugelis, J. Krot-

Visiems bus duotas atitinka
mas knygų skaičius.

Spaudos komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems šiems as
menims ir kviečia visus tau-

mažus mėnesinius mokesčiu:, 
mokant po 25c. mėnesiui gau
nama pašalpos $5.00 savuitej 

įir $55.00 mirus. Nariai pri
imami nuo 18 iki 45 rn. am 
žiaus, kaip vyrai, taip ir mo
terys lygiomis teisėmis [Migai 
dr-jos konstituciją.

sodalieijos mergaičių dalyvau
ti.

Po Sumos bus susirinkimas ✓
naujam ištaisytam kambary. 
Malonėkite visos atvykti.

Koresp.

South Side. — Lietuvių De
mokratų Kliubo susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., 7:30 vai. 
vak., K. J. Macke ofise (I5S12 
So. Western Avė.). Kviečiam 
narius atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių įrašyti j kliubo. 
Naujo 13 Wordo valdininkų

tiečius tuo būdu prisidėti prie
šios knygos išleidimo. Visų Tad, gerb. Marrįuette Parko 
šių asmenų pavardės bus iš- lietuviai, pasinaudokite šia 
spausdintos knygoje, kuri iš- proga, įsirašykite į šią drau- 
eis iš spaudos š. m. pavasarį, giją, nes dabar yra papigin- 

Pinigus ir savo .adresus pra- tas įstojimo mokestis. įsira
šome siųstį komiteto kasinin- Syt galima per susirinkimą j rinkimai artinas, tad turime 
kui: Mr. St. Krukas, c-o Peo- arba per narius, kuriuos pa Įtikamai susiorganizuoti, kad 
plės Furniture C<x, 4177-83 žįstate. čia paduodu raštinin-

:piai gydyti ir be to nepraso- 
Įmas atsiuntė vienai dienai sa- 
|vo tarnaitę mums patarnauti. 
'Kitą dieną p. Biežienė atvežė 
[pagamintus pietus. Tuo būdu 
patyrėme d-ro Biežio ir p. 

'Bįešienes didžiadvasiškumą. 
• Visos šeimos ir savo vardu 
į reiškiu dr. ir p. Biežienei nuo
širdžią padėką.

P. Jurgėla
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

GAVĖNIOS LAIKUI

Sukaktį.
Ilgus metus buvusi kuopos kus, pp. Insodai, pp. Lenkaus- 

pirmininkė p. E. Labanaus- kiai — po 10 dol. 
kienė sausio mėn. minėjo san- Į Kun. Mačiulionis, M. T. Kl- 
tuokos 25 metų sukaktį. Sau-'zas, J. Mackevičius, dr. A. M. 
šio 31 d. savo rezidencijoje Račkus, adv. J. B. Bordenas 
pp. Labanauskui buvo iškėlę ir A. Peldžius — po 5 dol. 
sidabrinių sukaktuvių puotą, j Kun. Urbonavičius, P. Bal-

Sti-gos vajų. Kvietė kiekvieną kur dalyvavo giminės ir arti- tutis, J. Volterienė, J. A. Svi- 
kuopod sąjungietę prisidėti miausieji draugai. Su gražiais low ir J. Kudirka—po2 dol. 
prie vajaus darbo, prirašant linkėjimais įteikta brangių J. Brazaitis — 1 dol. 
nors po vieną narę į kuopą dovanų pp. Labanauskams. " ” ”
Reikia džiaugtis, kad pradžią šia proga ir M. S. 55 kp. są- mūsų jaunuomenės tarpe, nau- 
padarė mūsų kuopos pionierė, jungietės linki pp. Labanaus- ja narė, Felicita Nausėdaite, 
p. M. Jasnauskienė pristatv- į kam s ilgų metelių ir geriau- j Būtų labai gralžu ir draugijai

Archer Avė., Chicago, III., ar- ko adresą: Juozapas K. But- 
ba 2) komiteto sekr.: Rev. D. kus, 7030 So. Campbell Avė. 
Draugelis, “Draugas”, 2334 North Side. — Svarbus su- 
So. Oakley Avė., Chicago, III. sirinkimas Labdarių s-gos (i

< SP- sekr. kuopos, įvyks vasario 7 d.,

dama kuopai naują narę, rei- šių sėkmių.
kia tikėti, kad kiekviena narė 
t° pat padarys. O kažin ką

Mirė kuopos narė.
Nelauktoji mirtis ne pe

mano mūsų naujoji iždininkė' senaį atskyrė iš mūsų tarpo 
f. S. Balčiūnienė? Ji bene tik !aa p Striaukienę, o štai sau-

naudinga, kad daugiau iš mū
sų jaunuomenės tarpo įsirašy- 

r' tų į šią draugiją.
A. Plančunss

v._ ... v . tuojau po pamaldų, Šv. My-
ziuros dėka Jonas pamažu ei- > , .. , . _.kolo parapijos svetainėje, 
na sve yn. j Kviečiami atsilankyti į susi

rinkimą visi nariai ir draugi
jų atstovai, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, 

i Valdyba.

LIETUVIŲ VALANDA

būtų išrinkti tinkami kandi
datai į wordo valdininkus.

Valdyba

Dievo Apvaizdos parapija—
Federacijos 15 sk. svarbus 

susirinkimas įvyks vasario 5 
d., penktadienį vakare, tuojau 
po pamaldų. Visi draugijų at
stovai malonėkite susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

Jėzus Kristus pasaulio Iš
gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau- 

isdino “Draugas’,, 2334 Suotli 
Oakley Avė., Chicago, III.

Gražiausi dvasiniai skaity
mai, ypač tinkami gavėnu 
laike. Užsisakykite “Draug 
knygynų. Si didelė virš pul 
tūkstančio puslapių. Kainuoja 
tik du doleriu.

ity-A«

visoms padarys siurprizą pri-*8į0 pabaigoj ir kita kuojos MARŲUETTE PARK
airašydama visą eilę nauji) na-' narė> aa p. Dobrovalskienė1 

rių. Juk ji jau ne kartą tai , persiskyrė su šiuo pasauliu.*, 
padarė.

Šv. Kazimiero Akad. rėmė- 
IŠaurio Md. palardota'SvTKa- « « -“ėnesūūs susi-

Praeitais metais kuopos iž-;zimiero kapinėse. Sąjungietės n mas pry s vasąno 
das buvo gan turtingas, bet atidavė gražų patarnavimą____ ______
susidarius įvairioms išlaidoms

Praeitą sekmadienį per Ii e 
tuvių radijo valandą iš sto
ties WL nuo 1 iki 2 vai. j Marąuette Park. — šv. Te- 
popiet, vėl teko išgirsti gra-įres®s dr-ja rengia šokius Už- 
žų Chicagos lietuvių vyrų cli. gavėnių vakarą vasario 9 d., 
dainavimą, vadovaujant p. parapijos salėj (W. 68th ir 
Saurui. Buvo keletą naujų, Washtenaw Avė.). Šokių ko-'

PADĖKA DR. BIEŽIUI

savd mirusiai narei, kuopos Parapijes svetainėje, 
vardu užpirkta Šv. Mišios ir Į Brangios rėmėjos, nepamirš- 
šešios sąjungietės Aitutienė, kitę atsivesti naujų narių, nes 
Maziliauskienė, O. Dobrovol-j dabar yra vajaus laikas. Kas 
skienė, Jausnauskienė, Žibie- prirašys 5 narius, gaus pui- 

šimtinė, nes kuopa beveik nie-'nė, Kunickienė patarnavo prie kią dovaną. O kas daugiau, 
kad savo iždo be šimtinės ne-Į grabo, kaipo nešėjos, jos ir tai brangesnę dovaną gaus. 
palieka. Kad ir šiuo tarpu rei-, nuo savęs užpirko Šv. Mišias. Būsimam susirinkime pamaty-

pusėtinai ir vėl pratuštėjo.
Netrukstant pat sąjungie tęs 

gralžių norų ir pasiryžimo be
matant ir vėl prisipildys visa

kalų atsiranda galybė. Visų Į 
pirma reikia išpildyti M. S. 
Chicagos Apskričio nutarimą, 
sumokėti $20 dol. į Šv. Kry- 
žieus ligoninės fondą. Šiam

Sausio mėnesio pabaigoje 
visa mano šeima sunkiai su
sirgo. Po kelių dienų ir aš 
turėjau gulti. Atsidūrėm ne 

dainų, dar pirmą sykį per ra- misijos pirmininkė yra ponia paprastai keblioj padėty. Ap- 
dijo dainuotų. P. Vaitkienė Phillip, o narės — ponios: i silankęs Dr. Biežis ėmė stro- 
labai gerai grojo armonika, ji ^olp, Lauraitis, Viesgard, Sno-
tiesiog pavaduoja visą orkes- rev’e^ Ferovich, Jagiella, 
trą. Lietuvių valandą jau tre-Į®artz, Dargis ir p-lė H. Mi- 
ti metaį leidžia savo lėšomis ni{d-

BIZNIO PROGA
Pardavimui ar ISremdavlmul Meat 

Market. Su flkfičlerials arba be Ir ki
tas ISlyiras pntaikysim pirkėjui. Kai
na piki. Prležasti patirsite vietoj.

««5K SOUTH MAY STREET

Jos. F. Budriko radijo krau
tuvė (3417 So. Halsted St.).

Ši komosija rūpinasi šokių • 
programą gerai parengti. Vi-

Taip pat reikia priminti, kad,suomen® kvįečiama gausingai 
šeštadienio vikarą, vasario 6 atsilankyti.

Ta pail site, kokios dovanos bus duo- d’ ml° 11 ,iki 11:30 bns ”*■
damos, Bus dvi dovanos lai- 
mėjimui. Pirmą: paveikslas,

------------- . kuris ėjo ant knygučių. Ant-
Draugystės Po Globos šv. ra: už atsilankymą “door

KOKTH SIDB

ciali lietuvių radijo progra
ma iš Ashland Boulevard Au
ditorijos per trumpųjų bangų

West Side. — Nekalto Pra
sidėjimo Sodalicijos mergaitės 
eis visos drauge prie Šv. Ko- 

'munijos, sekmadienį, vasario ’

Reikalinga mergina patarnaviinui 
nedidelėje Šeimoje. Sužinoti pas P. 
Jurgėlą (dienos metu — “Draugo” 
redakcijoje, o nuo 7:00 vai. vakare 
6855 So. Talman Avė., Chicago, Iii.).

ŠOKIŲ MOKYKLA

/ \ 
R. ANDRELIUNAS

(Marąnette Jewelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, HL

Tel.
Hemlock 8880

Z

tikslui ir nutarta surengti j Cecilijos mėnesinis susirinki- prize.” Praėjusiam susirinki- 
pramogą, kauliukų žaidimus, mas įvyko vasario 2 d., Šv. me p. Kazmauskienė laimėjo 
vasario 18 d., pas pp. Lacha 'Mykolo parapijos svetainėj. dovaną. O kas daugiau bus 
vičius. Pramogos komisiją su- j Pas mus yra keĮi ligoniai, laimingas? Tai iš tikrųjų bus 
daro S. Sakalienė, O. Dobro- kurie pavojingai serga. Taip- įdomu. O dar kasi!! Gausite 

gi buvo pranešta, kad mite po' dirbtinę; gėlelę, kurią nui- 
viena mūsų narė, a. a. Apolo- sų pirm. p, Gricienė padirbo 

vyks, nes visos (žadėjo šiam ui ja Marcinkevičienė. ir nares apdovanos,
tikslui padirbėti. Įžanga tik I Sausio 24 d. surengtas va- o vasario 28 d. bus rėmė ji) 
25c. Be to bus gražių dovanų, karas pasisekė. Buvo suvai- §v Mišios, per kurias visos 
Laimėjimams gražių dovanų dinta graži komedija, kuri vi- drauge eisime prie Šv. Komu- 
pažadėjo aukoti pp. R.Maži- sus prijuokino. Po to, mūsų ui jos.

volskienė ir M. Jasnauskienė. 
Įteikia tikėtis, pramoga pa-

stotį WCFL ir W9XAA, taip, 7 d., 9 vai. ryto. Prašome visų 
programa bus girdėti visoje 
Europoje ir kituose kraštuo
se. Lietuviai iš kitų miestų 
galės šią programą girdėti 
iš trumpųjų bangų priimtu
vo. Chicagiečiai gi galės pa
tys nuvažiuoti į Ashland Au
ditoriją, nes programa prasi- • 
dės nuo 8 vai. vak. Galėsite 
prisišokti prie didžiausio 
WCFL orkestro. Įžanga uk 
50 centų. '

liauskienė ir M. Aitutienė. vietinis moterų choras, veda-
Jau jos ne pirmą kartą gra-:mas p. P. Maskolaičio, sudai- 
žių dovanų aukoja įnavo keletą gražių dainelių,

Toliau nutarta kiek galint kurios, visiems patiko. Po 
remti jannamečių skyrių, dutd programos buvo išdalintos 
jis augtų narių skaičiumi.

Gražiai Vaišino.

Vasario 21 d., 5:30 vai. vak. 
rėmėjos rengia vakarienę su 
puikiausia programa, sykiu ir ’ 
vajus eina.

Gerbiamieji, malonėkite' įsi-

PRANEŠIMAI.

V.

gražios dovanėlės tiems, kurie ragytį prie rėmėjų. Tik vienas 
nesirgo per 10 ir 20 metų. 6 doleris per metus. Jūsų įsira

Sausio 10 d., pas pp. Jas-j asmenys yra nesirgę per 20 
nauskus kuopos senoji, nau- metų ir 4 per 10 metų. Po to 
joji ir komisijos narė p. Jau- buvo gražūs šokiai prie geros
kštienė turėjo susiėjimą kuo
pos finansams patikrinti. At
likusius savo darbą p. Jas
nauskienė visas pakvietė ska-

muzikos, prie kurios pasilink
smino visi, seni ir jauni.

Gaila, kad pas mus, lietu
vius, yra blogas paprotys. Mi

nios vakarienės. Apie pp. Jas- nėtas vakaras buvo paskelb- 
.nauskų vaišingumą nereikia i tas, kad prasidės 6KM) vai vak. 
daug nei ką sakyti. Pas juos Atėjus laikui pradėt progra- 
visuomet smagu ir linksma mą, (žmonių visai mažai. Apie 
buvoti. 7:30 visi pradėjo rinktis. Jei-.

Buvo pasakyta visa eilė gra- gu yra paskelbta, kad prasi- 
žių kalbų, linkėjimų. Svečių dės minėtą valandą vakare, 
tarpe radosi ir p. Simonavi- tai reiškia prasidės tada, o ne 
čius iš Brighton Park, kuo valandą vėliau. Kai kurie žmo- 
pos senos iždininkės vyra-*, ir nės mano, kad paskelbta va- 
Budavįčienė, vietinė sąjungie- landa ir po to raidės “ v. v.” 
tė. P. Simonėvičius ir Jasnau- reiškia “valanda vėliau”... 
skas šavo kalbose pereiškė, Ne, raidės “v. v.” reiškia... 
kad ir jie jaučiasi lyg M. Są- “valandą vakare”. Aš manau, 
gos nariais, nes jiems M. S. kad ateity žmonės nesivėluos 
vm be grflo brangi ir westsi- į paskelbtus parengimus. „ 
diih ių sąjungiečių veikimas Į šią draugiją prisirašė gabi

šyma8 labai daug gero pada
lys, ne tik tamstoms, bet ir 
tamstų vaikučiams. O seselių 
gerus darbus tai sunku apra
šyti. Jų pasiaukojimas vaikų 
mokymui yra nepoprastas. 
Jos vaikučius aprūpina dva
siškai ir įkvepia amžinos lie
tuvybės. '‘z • '

> Rėmėjos laukia- atsilankan
čių į minėtą vakarą. O komi
sija taip sako: laikysimės*
vienybės, patenkinsime visus 
ir mes būsime patenkintos”. 
Programos ir vakarienė^ ren
gimo komisija: p. Gricienė, p. 
Pumputienė, p. Kazwell, p. 
Atkočiunienė, J. Zarumbienė, 
p. Druktenienė ir p. Linkart.

Onutė
X Jau. antrą savaitę serga 

žinomų p Navickų sūnus Jo
nas (5836 So. Artesian Avė.). 
Dr. Strikolio rūpestingos prie-

Bridgepoitaa. — Simano 
Daukanto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 7 d., 12 vai. dieną, 
Chicagos lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St.

Visi nariai turite būtinai at
vykti, nes turime svarbių rei
kalų svarstymui, ypač pomir
tinį mokestį nariams. Todėl 
nepamirškite ateit Kurie.ne
gavo atvirukus, būtinai pra
neškite savo tikrą adresą.

P. K., nut. ražt.

„ vlManąuetts Park. — šv. Ka
zimiero Karalaičio dr-jos mė
nesinis susirinkimas įvyko se
kmadienį, vasario 6 d., 1 vai. 
popiet, G. P. šv. parapijos hv. 

(68th ir Washtenaw gat). 
Gerb. broliai visi dalyvaukime 
šiame susirinkime, nes turėsi
me labai svarbių reikalų ap
tarti.

Šios dr-jos tikslas yra bro
liškos pašalpos teikimas, kaip

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

Wm. J. Kareiva 
Savlninkaa

Del geriausios rųMes 
į Ir patarnavimo. Sau
kit

GREElf VALLEY ' 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

<•44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard IMS39

Manantiems
!

Lietuva Keliauti
Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti Į 
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems 
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME 
KONGRESE, jvykstančiame birželio 23-26 
d. Dublino mieste, Airijoj.

Visus raginame ta proga pasinaudoti. Ži
nokite, kad Dubline amerikiečiai sueis su 
Lietuvos ekskursantais, visiems žinomo 
gerb. KUN. KEMĖŠIO vadovybėje ir Angli
jos ekskursantais, visiems žinomo KUN. 
DR. K. MATULAIČIO vadovybėje.

r
Amerikiečių ekskursijos j Eucharistinį Kon
gresą rengimu Ir organizavimu rūpinsis 
“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
liauti j Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame 
Kongrese, prašomi pas mus registruotis.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Telefonas ROOSEVELT 7790.

5®

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAIISKAS & SON
7128 So. Rockwell St 

Tel. Bepnblic 5099
Mes permufūojame pianus, 

forničins ir kitokias dalykus.

Mošų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mee pervežame daiktus iš ir 
į kitas miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAT

M. ZIZAS ML
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Ivalrlaualua namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonaa Hemlock SKIS

Tolei Repabllo SIM

D. 6RICIUS
OENBRALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnaailauaioeL
9<52 W1ST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

TeJef. 
Hemlock IMT

Namų Telot 
Republtc MSB

JOHN YERKES
Plumblng A Heatln* Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Maao darbas pilnai garaatnotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET




