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Japonijoj kariuomenes mobilizacija

t

APGALVOJAMAS NAUJAS JAPONAMS 
TAIKOS PASIŪLYMAS ;

-------------- ’ . ' is . •

Kiny lakūnai numušė 3 japonų 
lėktuvus

BUS GLAUDESNI SANTY
KIAI TARP LIETUVOS 

IR AMERIKOS LIETUVIŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LODZĖJ UŽSIDARĖ 10 
TEKSTILĖS FABRIKŲ

PRANCŪZIJA NORI TARPTAUTINES 
SAUGUMO POLICIJOS

JAPONIJOJ MOBILIZACIJA

AVASHINiGTON, vas. 6. — 
Iš oficialių šaltinių gauta ži
nia, kad Japonijos imperato
rius savo vyriausybę autori-

PRANCŪZIJOS PASIU- 
. LYMAI

į Numatoma, kad kilusiems iš 
Lietuvos emigrantams, kurie

Naujas bombas svaidyti J. Valstybių khriuomenės lėktuvas Douglas B 7. Turi du inži- Anwr'ik“s
nūs. Įgula — 3 vyrai. I pilietybę, ir turi Lietuvoj ne-

Varšuva I 15 Elta. Lodzėj 
užsidarė 10 tekstilės fabrikų. 
Dedarbių liko 1,500 darbinin
kų. Krokuvoj užsidarė taip 

pat vienas fabrikas ir visi dar
bininkai liko be darbo. Pra-

TOLIMŲJŲ RYTŲ KRIZIS

Japonų kariuomenė 
Mandžiūrijos miestų Harbinų.

Japonijos vyriausybė, žada 
paskelbti svarbų pareiškimų 
apie savo nusistatymų Šang-

ŽENEVA, vas. 6. — Nusi- hajaus reikale.
Ninai skelbia, kad jų laku-

užėmė
CHICAGOJE

——--- , ,
KAS SIEKIA KANDI

DATŪRŲ

CROWE IR KITI 3 NU
BAUSTI KALĖTI

4

kilojamąjį turtų, leidimai gy
venti Lietuvoje bus duodami j nešama, kad; Varšuvos — Ka
be termino šu prierašu, jog įdomo — Vilniaus geležinkelio 
leidimas galioja iki jo savinin- direkcija nutarė atleisti 1000
kas turi nekilojamųjį turtų 
Lietuvoj. Toki Amerikos lie
tuviai bus atleisti ir nuo sve- 
tilnšalio mokesčio.

Be to bus gerinamas susi
siekimas ir įsikūrimo sųlygos. 
Tam tikslui jau pernai įsteig
tas specialus biuras, kuris in
formuos visus atvvkstančius1

Baigėsi garsi Chicagoj sa
nitarinio distrikto reikale by
la dėl distrikto fondij eikvoji
mo.* " .

Buvusis distrikto preziden-1

geležinkelio darbininkų.

NAUJAS SKARBYLO 
FABRIKĖLIS 'Kas nori kandiduoti į bet 

kokius valstybės ar Cook’o ap
skrities ofisus, tįe visi turi tas T. J. Crowe ir Link nu- 
paduoti peticijas valstybės se- bausti kalėti nuo 1 ligi 5 me- 
kretoriui ar apskrities klerkui, h)- 

Japonij lakūnai bombavo Pradėjus šiandie ir baigus va- Kiti du kaltinamieji nubau- 
militarinį kinų traukinį. Žuvo sario 22 d. peticijos bus pri- trumpai kalėti ir pabaudo- 

imamos. “Primary” rinkimai 
įvyks balandžio mėn. 12 d.

ginklavimo konferencijai Pra
ncūzijos atstovas karo minis-'nai numušė tris japonų lėktu-

zavo paskelbti abelnų kariuo- teris Andre Tardieu vakar pa- vus Šanghajaus apylinkėse, 
menės ir laivyno mobilizacijų, davė sumanymų įkurti tarp- 
kas reikalinga kovai prieš ki- tautinę policijų apsaugos už
mėčius. tikrinimui pasauly. 'daug kinų kareivių.

------------------- Jei tas būtų atsiekta, Pran-i Į šanghajų atvežta J. Val-
cūzij'a yra palanki sumažinti stybių kariuomenė. Tuo laiku 
ginklavimosi ore, sausžemy ir japonai atnaujino kinų gyve-

IAPONAI IŠSODINA 
KARIUOMENĘ

jurose.
. ŠANCHAJUS,.. „vas. 6. —
Pirmoji japonų kariuomenė —
apie 3,000 kareivių, jau pri- -------------
siųsta į Šanghajų. Kareiviai BERLYNAS, vas. 6. — Vo- 
išsodinami. Iš laivų iškeliama kietijos vyriausybė nusprendė

VOKIETIJA UŽ LYGYBĘ

namų miesto dalių apšaudy
mus. .....

Japonai skelbia, kad Šang- 
hajuje jie prarado- apie 200 ka
reivių, o kinai — apie 1,000.

SUDEGĖ ANGARAS

Japonų lakūnai Šanghajųje J2 keleivini lėkt 
sunkioji artilerija. Kareiviai tarptautinėje nusiginklavimo bombomis sugriovė Chenju u-
užima kinų apleistas 
mas.

tvirtu- konferencijoje, Ženevoje, ko- niversitetų. 
voti už lygybę. Tas reiškia, -----

PLANUOJAMI NAUJI 
PASIŪLYMAI

kad visos kitos valstybės tur i POLICIJA KONFERENCIJAI 
nusiginkluoti taip, kaip ji nu- ------------- 1
siginklavusi, arba ji ginkluo- ŽENEVA, vas. 6. — Nusi- 
sis taip, kaip kitos yra apsi- ginklavimo konferencijai va- 

AVASHINGTON, vas. 6. — ginklavusios.
Nėra laikos T. Rytuose. Ja-' ------------------- su 6,000,000 parašų, kad! kon-
ponija nepripažino valstybių1 NEPROTINGAS VYRIAU- ferencija būtinai siektų vals

tybių nusiginklavimo. ParašaiSYBES ŽYGIS
LIMA, Peru, vas. 5. — Šios;

paduotų taikos sųlygų. Šanc
hajuje ir apylinkėse japonų ko 
vos su kinais kasdien eina sma respublikos vyriausybė nuspre 
rkvn. Svetimų valstybių gink- ndė ir įsakė, kad visam kraš- 
luotos jėgos stropiai saugoja fe ant visų bažnyčių ir vienuo- 
savo gyvenamas sritis. ’ lynų sekmadieniais ir kitomis 

J. Valstybių vyriausybė,'šventėmis būtų išskleistos ręs- 
kaip praneša, galvoja apie nau publikos vėliavos. Be to, ba- 
jų taikos pasiūlymų japonams, žnvčiose šalia altorių visados 
taip kad daugiau prisitaikius tur* išstatytos tos vėlia- 
prie jų noro. Nelengva tas pa
daryti. Reikalinga, kad nau
jos sųlygos būtų glaudžios su 
kitų valstybių nusistatymu.

vos.

MEKSIKOS KATALIKAI 
KOVOIA UŽ SAVO TEI

SES, LAISVE

mis.

Radviliškis, Šiaulių aps. Šių 
savaitę bus baigtas įrengti ne
didelis skarbylo (krakmolo)
ir ekstraktų fabrikėlis, kuris 

Amerikos lietuvius į Lietuv, j 8<jkanfi(} nori pradėti
kaip geriau jiems apsigyventi t veikti H pradžilĮ dirbs ak ke_ 
ir įsikurti. Tuo klausimu su- L darbMnkai, vSliaū fa. 
sirūpinę ir patys amerikiečiai, brjk.įig bug p|pf..iamag 
— apytikriai apskaičiuota,IUŽ SLAPTĄ GRUPĘ nPg

Kovai prieš pagrobėjus, sa- kad grįžusieji iš Amerikos į j 
i ko Chicago Crime komisijos Lietuvų pinigų į rinkų palei

Chicago arlaivių stoty, 63 prezidentas Loesch’as, reika- džia apie 30,000,000 litų.
gat. ir Cicero avė., vakar, ry-, sudaryti slaptų tarpval- • ---------------------
tų sudegė Continental Air- stybinę piliečių grupę.
ways, Ine., angaras. Sunaikin-

PATVIRTINO KUN. MA
TULEVIČIUI BAUSMĘ

JAPONAI UŽĖMĖ 
HARBINĄ MEXIC0 CITY (per paš-

- ________ !tų). — Meksikos katalikų tei-
HARBINAS, Mm,Įžiūri ja, P™te»tai prieš vykdomus

vas. 5. - Po kruvinų kauty- Ivainu.^BažnyM. yariymus 
nių japonų kariuomenė paga
liau užėmė šį miestų, 
kariuomenės liekanos, 
pranešta, atsimetė į 
— Sungari upės link.

nuolat didėja. Katalikai yra 
nusistatę nepaliauti kovojus

^ajp prieS savo priešus už savo tei-

žiemius SPa 'r Kova vedama tei-
1 .sėtu keliu. Kreipiamasi į teis

imus. Reikalaujama “amparo” 
(injunetions) prieš vykdymųJ- 
statymo, kuriuomi sumažina- 
rrfas kunigų skaičius federali

ATIDARYTA PARLAMEN
TO SESIJA

OTTAWA, vas. 5. — Vakar niam distrikte. Pažymima, kad 
atidaryta Kanados parlamen- tas įstatymas yra aiškiai prie- 
to sesija. Gubernatorius parei- šingas krašto konstitucijai, 
škė, kad krašto ekonominis bū- Visų distriktų teismuose kn- 
vis yra sveikas. tulikai yra padavę daugiau

NiE VISADA ŠUO GALI 
BŪT SARGU

RASTAS LĖKTUVAS-SU
® LAVONAIS , Kun. Matulevičiui iš Švedą

I . •

sų Vyr. Tribunolas patvirtino 
LOS ANGELES, Cal., vas. kariuomenės teismo sprendi- 

A Praėjusių savaitę tarp Pagal tų sprendimų kun. 
šio miesto ir Bakersfield’o di- Matulevičius turės kalėti vie-Prieš keletu mėnesių R. Cre-, ... ,

mierex’as, 30 m., 1243 Wright- f?“ J k«,eITlms metus kalėjime.
„------------ -------------ktuvas, priklausęs Century-Pa-
kar moterys pristatė peticiją wood ttve> Trko Pį,cln> oA linijai.

nj savo močiutes, Mrs. C.,
t on ™ ! Ir tik vakar surastas neto- laisvės.liJoya, oU m. amz., apsaugai. Į

iii Lebec’o ant nuklotos sniegu ------------------
Užvakar anūkas grįžo namo kalvog swjaužvtas, sudegęs. I PASIENIO POLICIJAI — 2

surinkti Įvairiuose 
kraštuose.

ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS 
DIDESNIS

Kun. 
tas dėl

Matulevičius 
gynimo kat.

nubnus-
veikimo

pasaulio ir rado senutę pavojingai su-! žuvo 7 keleiviai jr i lakūnas.! MAŽESNI LAIVUKAI 
žeistų. Šuo tai padarė. Senutė 
paimta į ligoninę, o šunį pa
vedė policijai nušauti.

FONDO SUKĖLIMUI

Išformuojamas policijos 
(“Prezid. Smetona” laivas bū- 

WASHINGTON, vas. 5. — siųs pakeistas dviem lengves-

ANGLAI PRADŽHJGĘ

Iš Londono praneša apie ne- nio tipo laivukais, kurie turės

------------- 'paprastų anglų pradžiugimų, saugoti vandens pakraščius
“Non-Partisan Voters’” ly- kad j Valstybių ambasado- ano kontrabandininkų. Dėl jų

BAKER’IS MEKSIKOJ 
NEGEISTINAS

MENICO CITY, vas. 5, — 
Meksikoj lankosi buvusis J. 
Valstybių karo sekretorius Ba
ker’is, kurs prezidento Wilso- 
no laikais į Meksiku buvo pa
siuntęs bausminę gen. Pęrshi- 
ng’o ekspedicijų.

Meksikos federalinio distri
kto studentų federacija nus
prendė, kad Baker’is Meksi
koj yra negeistinas asmuo.

KESINTASI PRIEŠ AP
SAUGOS MINISTERĮ

QSLO, vas. 5. — Policija 
paskelbė, kad anų vakarų neži
nomi piktadariai kėsinosi prieš 
Norvegijos apsaugos ministe- 
rį maj. Quisling’ų. Jam į akis 
berti pipirai ir parblokštas.

MARCUS HOOK, Pa., vas.'
5. — Deleware ūpėje suspro-Į
gūsiam motoriniam laive “Bi- . . , - -
d'ivell” 17 asmenų žuvo, 4 su- ^°8. ekzekutyvio komiteto na ! riumi Anglijoje paskirtas iž- pastatymo jau baigiamos vesti j PRANCŪZŲ LAKŪNAI PA- 
žeista ir 1 nesurandamas. ^ro Planus sudaryti 35,-ido departamento sekretorius derybos su klaipėdiške Lindę- j KLYDO SAHAROJE
_____________ ____________ J.000 dolerių fondų. Šis fondas
kaip 60,000 reikalavimų gauti ^ra reikalingas nusamdyti 5,- 
“amparo”. Kai kurie teisėjai asmenų prižiūrėti, kad hū- 
nepripažįsta tų reikalavimų. Simuose piliečių balsavimuose 

Kiti atideda tolesniam galvo- nebfitij suktybių.
jimub Tie visi katalikai, ku-

PRIEš ATLYGINIMO 
MAŽINIMĄ

Mellon’as. nau laivij statymo bendrove.

SUSEKTA RAUPAIS SER
GANTI MOTERIŠKĖ

MOLINE, III., vas. 5. — 
Čia netikėtai susekta, kad Mrs. 
Jose Finkel, 64 m. amžiaus, 
turi raupų ligų. Tuojaus at- 
vienėta.

DR. KAN. TUMAS-VAIŽ
GANTAS VĖL SKAITO 
PASKAITAS UNIVER

SITETE
rie nieko nepeša distriktų tei
smuose, tuojaus kreipias į vy- 
riausiųjį teismų.

Kaip žemesnieji teismai, Cook’o apskrity yra 94 ka-
taip vyriausia teismas užver- Įėjimų sargai. Apskrities ko-1 izaofiviai i izimiia

čiamas vis naujais reikalavi- misija nori jiems kiekvienam į •’* K * I KINIJĄ
mais gauti “amparo.” per mėnesį mokama po 149: SAN FRANCISCO, Cal.,

Kai kas spėja, kad vyriau- dolerius. Sargai labai nepate-jvas. 6. — Kariuomenės trans- 
siasis teismas vaduosis teisy- nkinti ir prieš tai kovoja. portu “Grant” į Kinijų siun- 
be. Gal jis savo sprendimu
sugriaus tų nelemtąjį, netei
singų ir barbariškų kongreso 
pravestų įstatymų, dėl kurio 
šiandie šiame federaliniam dis
trikte ir žemutinėje Kalifor-

čiama daugiau kaip 900 ka- 
DARBININKAI REIKALAU- reiviij. Kartu vyksta ir 15 ka-

JA ATLYGINIMO

Chicagos Sanitarinio perka
so distrikte dirbantieji unis-

riuomenės slaugių.

NEW DELHI, Indija, vas. 
6. — Jammu provincijoj mal-

nijoje visose bažnyčiose pama- tai amatninkai reikalauja ii-.šindama riaušes policija nužu
Idos nutrauktos. gal nemokamo sau atlyginimo? dė 21 asmenį.

Šį pavasario semestrų hu
manitarinių mokslų fakultete 
vėl pradeda skaityti paskai
tas dr. kan. Tumas-Vaižgan
tas privatdocento teisėmis. 
Skaitys apie moteris lietuvių 
literatūroje, autores ir tipus.

KRATOS “RYTO” IR ŠV.
KAZIMIERO DRAUGIJOSE
Šiomis dienomis lenkų poli

cija Vilniaus krašte padarė 
kratų “Ryto” ir Šv. Kazimie
ro draugijose. Keb įmonės su- CTT7C? GO IR APYLIN- 
hnti. Neva rasta komproinituo- i KĖS. — Šiandien saulėta; Ti-

ORAN, Algieras, vas. 5. — 
Trys prancūzų lakūnai pakly
do ir nusileido Saharos ty- 
ryne. Per radijų jie šaukiasi 
pagalbos — vandens, bet ne
gali pasakyti, kokioj apylin
kėje'jie yra.

ČIEPAI PRIEŠ KOKLIUŠĄ

POINT BARROiV, Alaska, 
vas. 5. — Kokliušo epidemi
ja iškilo šios apylinkės jūros 
pakraščiais. Du asmenys mirė. 
Iš Anchorage’o lėktuvu siun
čiami čiepai.

ORO STOVIS

jančių dokumentų. dutinė temperatūra
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politiškoji karjera. Ar jo atsistatydinimas pa
dės p. Hoover’iui rinkimuose, apie tai šian
dien gana sunku yra kalbėti.

KOKS PREZIDENTAS REIKALINGAS

APŽVALGA
J. VILEIŠIS BE DARBO

DIENOS KLAUSIMAI 

DEL MELLON’O ATSISTATYDINIMO

Nors jau kelios dienos praėjo nuo p. 
Mellon’o, Jungtinių Valstybių finansų sekre
toriaus atsistatydinimo, tačiau tikros to įvy
kio priežastys vis dar neskelbiamos. Kai ku
riose politiškose sferose kalbama, kad tarp 
prezidento ir p. Mellon’o pastaruoju laiku ki
lo nesutikimų. Bet tų versijų užtemdo tas 
faktas, kad prezidentas p. Mellon’ų siunčia 
atstovu į Londonu. Dėl to priežasčių kur ki
tur? tenka ieškoti.

P. Mellon’as kabinete išbuvo apie 12 me
tų. Finansų sekretoriaus vietų užėmė prie 
trijų prezidentų: Harding’o, Coolidge’io ir 
Hoover’io. Jis buvo pats stipriausias valdžio
je žmogus. Su jo nuomone ir nusistatymu 
visi skaitėsi. Gal tai būdavo ne tiek dėl jo in
telektualinių savybių, kiek dėl jo turtingu
mo. Juk p. Mellon’as multimilijoninkas. Jis 
visada buvo, taip sakant, “power behind the 
Tlirone.” Tiesų sakant, 1928 m., renkant 
kandidatų į prezidentus, p. Mellon’o žodis 
buvo lemiantis. Jis buvo stiprijusias p. Hoo
ver’io rėmėjas.

Mes jnanom, kad p. Mellon’o pasitrau
kimas iš kabineto yra paremtas grynai poli
tiškais motyvais.'

Reikia atminti, kad šie metai yra pre
zidento rinkimų metai. Dėl esančio krašte 
nedarbo ir biznio depresijos, p. Hoover’io 
administracija daug žmonių prieš save nu
sistatė. Ypač nepopuliarūs pasidarė p. Mel
lon’as, kaipo bankininkas ir pramoninin

kas. Jarai pasišalinus, manoma, p. Hoover’iui 
bus lengviau nominacijų laimėti respubliko
nų konferencijoj. Ar tik nėra noro kai ku
riuos administracijos nepasisekimus suversti
ant vieno žmogaus pečių.

Žinoma, svarbios yra į ir Amerikos at
stovo Londone pareigos. Bet toje vietoje, pa
prastai, neilgai tegalima išsilaikyti. Tad tuo 
paskyrimu greičiausia ir baigsis p. Mellon’o

Šiemet J. Valstybėse renkamas prezi
dentas. Vienam angliškam laikrašty skaito
me, kad prezidentinė kampanija turi būt vyk
doma jau dabar. Nemaža laiko turi būt pa
naudojama rasti atitinkamam vyrui šiai svar 
biai vyriausiajai krašto vietai, nes ši vieta 
yra krašto vadovybės vieta.

Daugumas buvusių šio krašto prezidentų 
buvo glorifikuojami kaip ofiso vedėjai, bet 
ne atsakomingi vadai. Tuos prezidentus val
dė ir nurodymų teikė kongresas, Bankininkai, 
galingos organizacijos ir kitu Trys šio kraš
to vyriausybės šakos — ekzekutyvinė, legisla- 
tyvinė įr juridinė, kurios savo autoritetais 
lygios, turi išdirbusios sistemas, kuriomis 
tarp jų palaikoma reikalinga pusiausvyra.

Bet neturi būti pasiskirstymo kokios'nors 
vyriausybės autoritete, ar ta vyriausybė bū
tų valstybės, Bažnyčios, o kad ir namų. Žmo
gaus prigimtis ir protas reikalauja, kad kiek
viena vyriausybės forma turėtų galvų. Kiek
vieno sėkmingo “biznio” priešaky yra vy
riausia galva. Namai turi vyriausių galvų. 
Paties žmogaus kūno • veiksmus nurodo tik 
■vienas protas. Kur autoritetas paskirstytas; 
kur nėra tikrai žinoma, kas yra vyriausias 
vadas ir valdovas, ten iškyla nesusipratimai, 
pavydas, nesutikimai, kerštas ir pagaliau, iš
tinka kokia nors katastrofa.

Tik atsakomingas vienas vadas gali vi
sus palaikyti vienybėje ir taikoje. Pasiskirs
tymu to nepasiekiama.

J. Valstybių prezidentas turi būt vyriau
sias krašto vadas, tautost galva. Visam kraš
te neturi būt aukštesnio už jį autoriteto, iš
skiriant Dievo autoritetų. Jis turi pasižymėti 
nesutepta savo praeitimi, teisingumu? Neturi 
pataikauti nė kokiai partijai arba organi- 
zacijai. Jis tūri būt teisingas visiems. Kon
gresas negali turėti teisės prezidento spren
dimus griauti arba juos paneigti. Kongresas 
turi būt prezidentui kaipo patariamasis vy
riausybės kūnas. Kiekvienų prezidento suma
nymų kongresas turi rimtai svarstyti. Bet 
tas pat kongresas turi pasilaikyti teisę pre
zidentų traukti tieson, jeigu jis labai nusi
kalstų valstybei.

Prezidento rinkimų metai šiame krašte 
t yra svarbūs mietai. Nuo rasto atitinkamo vy

ro pareis krašto gerovė.

. Nedirbąs palietė ir p. Jonų 

Vileišį, buvusį Kauno miesto 

burmistrų. “L. Ž.” dėl to ra

šo;
. “Didelis nuostolis valsty

bei ir visuomenei laikyti šį 

prityrusj, energingų ir dar

bštų veikėjų izoliuotų nuo 

darbo.”

Vadinasi p. Vileišis pasta
ruoju laiku nesuranda sau da
rbo.

rijas. Jie jau smarkiai sua- 
merikoninti, amerikonina ir 
parapijiečius. Štai tokskuni 
gas, jaunas, bet, ačiū Die-. 
vui, jau vienos Brooklino 
lietuviškos parapijos klebo
nas, viešai pasakęs 

*— «luo greičiau lietuviai 
išmirs, juo parapijoj bus 
ramiau.. 99

Mes esame tikri, kad p. Gri
cius apie įpdnimųjį kunigų gi
rdėjo iš tokio žmogaus, kuris 
neina bažnyčion ir to kunigo 
gal būt nėra nė matęs. Jei p. 
Gričius būtų žurnalistas visa 
to žodžio prasme, tokius gan
dus išgirdęs, būtų nuėjęs pas

KRYŽELIS

(Pabaiga)
— ,Tai kodėl vienas? Kodėl niekur 

neini f
— Liūdna. Kitų kartų maloniau vie

nam pabūti.
Visi susėdo už stalo. Jonas kuo galė

damas pavaišino ir prasidėjo kalbos. Ne
pažįstamasis visų laikų tylėjo. Vienas ki
tas paklausdavo, ko jis toks nusiminęs, 
bet nepažįstamasis nieko į tai neatsaky
davo, o žiūrėdavo į sienų, tarsi kažkų ten 
matydamas. Pagaliau jis pratarė:

— Mgne kankina vienas prisiminimas.
— Kas jų neturi, — atsakė Jonas. — 

Be tėvynės, be namiškių žmogus niekada 
negali būti linksma*. Vienintelė mūsų pa
guoda — tai Dievas. Be Jo gyvenimas 
— neįinanomAs.

— Taip. Bet kada sųžinė prikaišioja, 
kada žmogų kažkas kas valandų duria į 
širdį, vis tiek liūdna.

Kiti ėmė spirti: r
— Tai kokie tie prisiminimai? Papa

S. Lukoševičius.

VILNIAUS SKUNDAIS NEATSIIMSIM

Šia proga reikia priminti, *4 kunigų ir pats su juo pa- lietuviais ‘Suvalkuose pasira-
kad š. m. sausio 15 d. p. J. 
Vileišiui suėjo 60 metų am
žiaus. Šį įvykį kai kurie Lie
tuvos laikraščiai pažymėjo.
P. J. Vileišis keliais atvejais 
buvo Lietuvos ministeriu. Ir 
žinomas ir mums, amerikiečia
ms, nes jis buvo pirmuoju Lie
tuvos atstovu Amerikoje. Nors 
“L. Ž.” ir pažymį, kad p. Vi
leišis, būdamas Lietuvos at
stovu Amerikoje, “subūręs 
vieningan darban visus Ame
rikos lietuvius ir daug pada
ręs”, tačiau mes turime pa
stebėti, kad įvyko kaip tik 
priešingai. Pono Vileišio ne
taktai mūši/ vienybę gerokai 
apardė. Bet užmirškime apie 
tai ir sukakties proga palin
kėkime jam visiškai nusikra
tyti socialistiška liekana, gau
ti kur nors darbo ir kų nors 
didesnio ir naudingesnio nu 
veikti Lietuvai.

NEŽINO KA KALBA

Klaipėdos krašte iškilmingai minėta sau
sio 15 d., kaipo to krašto atvadavimo diena. 
Šiemet sueina devyni metai, kai Klaipėda 
prisijungė prie Lietuvos.

J. E. Vilkaviškio ,vyskupui A. Karosui 
š. m. birželio 16 d. sueina 25 m. nuo to laiko, 
l<ada jis paėmė valdyti buvusių Seinų vys
kupijų. Vis dėlto retas tai jubiliejus.

sakok. »
Nepažįstamasis susiėmė galvų ranko

mis, sužiuro į Kristaus rnukelę ir liūdnu 
balsu pradėjo;

— Buvau komunistas. Kada prasidė
jo Rusijoj perversmas, atvažiavau į Pet
rapilį ir su kitais panašiais kaip aš išėjau 
žudyti nekaltų žmonių. Ateiname mes kar
tų į vienus namus ir nieko juose neradę,•f
norėjome eiti toliau. Staiga išgirdome, kad 
požemy kažkoks kūdikio balsas kažkų su
riko. Nuėjome* ten. Rūsy sėdėjo apysenis 
vyras, sena moteris. Kiek nuošaliau jau
nas vaikas ir graži mergina. Jie sėdėjo 
visi už Kūčių stalo, ant kurio buvo tik 
medinis kryželis, keletu mažų kepalėlių 
duonos ir šienas. Tų dienų aš buvau gir
tas. Kai vienas raudona nniečių kryželį 
nuo stalo numetė, o senyvas vyras jį pa
kėlė ir laikė rankose, aš sužeidžiau jam 
rankų, nuinųčiau kryžių ant stalo, o pas
kui juos visus išvedžiau ir po keletos die
nų susaudžiau...

Nepažįstamasis dar laidau nuleido ga
lvų ir jo akyse pasirodė ašaros.

— Vilniaus skundais neatsiinisi, 
Tiktai darbo prakaitit kurčiu,

Tiktai kova ir keliu stačiu,

. Tiktai, kad patsai dvasia atfjintsi...
Maironis.

Jau 11 metų, kai Vilniaus, lenkais ir savo brangiajai tė-
notekome, lyg vienuolika tam-! vynei, savo gimtajam kraštui,
siu ir juodų šydu aptrauktų! pražūtingųjį darbų dirbti.
nakčių, prabėgo. Dvylikti už- j Juos persekioja lenkai įvai-
stojo ir tie bėga nesulaikomai, riais būdais, išmėto gatvėn iš
amžinybės vaga nuo tos die-i priekiaudų lietuvių našlaičius
nos, nuo to taip svarbaus is-' vaikus, uždarinėja pačių lie- • • • I ■ ■ ftonnio įvykio, kuomet lenkai i tuvių išlaikomas mokyklas, ne- 
antrų dienų sulaužė savo su'tvirtina lietuvių ’ mokytojų, į

sikalbėjęs. Mes neabejojame, | šytijjų sutartį ir, ginklu 
kad tada jis visai kitaip b^tų 1 grobę mūsų brangiosios tėvy

už

parašęs apie mūsų jaunuosius J nės širdį — Lietuvos sostinę 
Vilnių, trečdalį Lietuvos pa
vergę, skubinosi .jau ir visų

kunigus.
Toliau p. Gricius rašo;

“Kitas vėl kunigas, tam 
pačiam Brookline, per pa
mokslus agitavęs - nesiųsti 
pinigų saviškiams į Lietuvą. 
Girdi, ten jau duota pakan
kamai, laikas savimi rūpin
tis. Vietiniai žmonės tvir
tina, ši agitacija ne tiek no
ras įkalbėti parapijiečiams 
taupumų, kiek pastangos nu
kirsti amerikiečių lietuvių 
gyvus ryšius su saviškiais, 
kartu ir su Lietuva...

Žodžiu, aiškink, kaip no
ri, o lietuvių nykimas spa- 

• rtus.”

Lietuvos šalį pagrobti — pa- 
į vergti po savo jungu. Bet ne
pavyko jiems tai padaryti, nes 
sutiko, nors ir mažų saujelę ir 
menkai ginkluota, bet stipraus 
pasiryžimo ir karštai liepsno
jančiomis tėvynės meile širdi
mis lietuvius savanorius, kū
ne didelę lenkų armijų, pui
kiai ginkluotų, vadovaujamų 

daugumoj prancūzų vadų, su-

kalėjinius už lietuvybę kiša 
moksleivius, mokytojus ir net 
paprastus kaimo žmonelius, 
varo lietuvių kalbų iš bažny
čių, slopina lietuvių spaudų ir 
persekioja bei suiininėja lie
tuvių veikėjus, kurie pasiau
koję lenkų užgrobtame Vil
niaus krašte savo tautos gero
vei dirbti, šviesti žmones, ke
lti juose tėvynės meilės jaus
mus ir rodyti jiems tikrų ke
lią į šviesių ir laimingų ateitį.

Metai bėga ir slenka po me
tų. Pasauly daug naujo įvyk

sta, daug visokių permainų 
pasidaro, bet mūsų Vilnius

triuškino taip, kad lenkai gal kaip buvo dar ir tebėra veid
votrūkčiais, palikę šimtus sa
vųjų, kritusių kovoje su lie
tuviais po širvintais, Giedrai-

rnainio žiauraus lenko naguo
se. Kasmet liūdnai . minime 
spalių 9-tų Vilniaus netekimo 
sukaktuves. Daug kalbame, dariais ir kitur, turėjo trauktis

ir bėgti atgal, kol galėjo savoĮug tariame ir begales įvairių 
Ir tai reikia už'diičvti. Gali' ^blaškytas jėgas vėl surinkti' įvairiausių Vilniui vaduoti bū- 

.Gmti išimčių, bet 'taip kalbėti !ir» sulaukę daugiau pagalbos, dų sugalvojama. Bet gaila, 
apie visus mūsų jaunuosius < įsistiprinti tose vietose, kur kad tie visi mūsų nutarimai ir 
dvasininkus negalima, nes jų

Praėjusių vasarų važinėjo 
po Amerikos lietuvių koloni
jas Lietuvos žurnalistai, pp. 
Bružas ir Gricius Iš jų mes 
tik vienų p. Bružų teturėjo
me “laimės” trumpai valan
dėlei matyti. Pono Griciaus 
nematėme. Jis taip pat mažai 
kur lankėsi. Jis nematė mūsų 
bažnyčių, mokyklų, akademi
jos, kolegijos ir kitų mūsų kul
tūrinių įstaigų. Tačiau rašy
damas savo įspūdžius “L. A.” 
jis drįso taip parašyti:

didelė dauguma yra susipratę 
lietuviai ir tų susipratimų 
skiepija lietuvių jaunimui. Gal 
ir tas brooklynietis kunigas 
ragino žmones nesiųsti pinigų 
į Lietuvą (nors mes tam neti
kini), vien tik dėl to mes ga
lėtumėme daugiau pinigų su
naudoti lietuvybės išlaikyiūui 
Amerikoj. Daug kas šiandien 
taip mano, kad mes būdami 
dosnūs Lietuvai, Amerikos lie
tuvių tautybės reikalus užmir
štame, apleidžiame.

Pažymėtina dar ir tas, kad 
p. Gricius lietuvybės gelbėto
jais Amerikoje tematė Vana- i laikyti.

ir šiandien dar jie, laikinai 
mūšiams nutrūkus, tebesėdi ir

įvairūs būdai dažniausiai vien 
tik popieriuj ir palieka — da-

įvairiais būdais kankina lie- į rbais mažai pasirodo ir dide 
tuvius gyventojus ir, užkrovę Hų vaisių nėduoda. O gnJ to 
ant jų pečių didžiausių ir ne-j visa priežastis vra ta, kad mes
pakeliamų verguvės naštų, šei
mininkauja, kaip jiems patin
ka, mūsų žemėse ir sostinėje. 
Mano būti amžinais jų valdo
vais ir kankina—smaugia te
nykščius lietuvius, kurie neno-

turime labai daug įvairių kliū
čių, kad mes dar neturime vi
sur daug gerų ir patyrusių 
vadų, kurie 'galėtų nurodyti 
kelius, kaip galima būtų tų ti
kslų greičiau pasiekti ir varg-

ri jų įtakai pasiduoti, tapti' stalčių tėvynės dalį iš žiau- 
_________________________ j i'įius priešo paliuosuoti. Ir šis
erų, jaunimo organizacijų ir 
kitų mūsų įstaigų ir organi
zacijų, kurių vyriausias tiks 
las yra lietuvių tautybę pa-

“ Amerikos dvasiškoji ka- gaitį, Simokaitį ir keletą kitų, 
talikų vyresnyliė į lietuvis- kuriems visai lietuvybė nerū 
kas parapijas proteguojan- pi, o nepastebėjo šimto su vir
ti lietuvius kunigus, gimu
sius Amerikoj ir baigusius 
tenykštes dvasines semina-

šum mūsų parapijų, didžiau-

Reikia pasakyti, kad p. Gri
cius Amerikos lietuvių gyve
nimo visai nepažino, o vis dėl 
to diįso rašyti, įtarti, smerkti

šių lietuvybės centrų, pradžios ir savo radiniais klaidinti Lie 
ir aukštesnių mckyklų, L. Vy-1 tuvos visuomenę.

▼
Jonas iš karto klausęs abejingai pas

kui ūmai sustingo, o kai nepažįstamasis , 
baigė, jis nebegalėjo nė žodžio tarti. Jis 
tik pašoko, griebė už gerklės, lyg jį kas 
smaugti lnėgintų ir klaikiu žvilgsniu su
žiuro į nepažįstamųjį. Draugai taip pat 
ėmė dairytis, nesuprasdami kas čia įvyko.

Pagaliau Jonas sušuko;
— Ne, ne visus sušaudei! Nepažįsta

masis atmetė galvų ir, pamatęs išbalusį 
Jono veidų, nusigando.

— Kų tai reiškia?
— O reiškia tai, kad tu sušaudei ma

no motinų ir tėvų.
Nepažįstamasis pašoko ir dar labiau 

išsigandęs, įsmeigė akis į Jonų.
1 — Tai sapnas.

— Ne, ne sapnas, — kalbėjo Jonas, 
— Aš esu tas mažas vaikas, apie kurį 
tamsta kalbėjai. •

Nepažįstamasis norėjo pulti prie Jo
no. Bet ūmai susilaikė ir išsiėmęs mažų, 
žvilgantį brauningų, padavė jį Jonui.

— Še, nušauk mane, aš to vertas.
Jonas paėmė brauningų, pavartė jį

rankose, pažiūrėjo nepažįstamam į veidų, 
paskui į Kristaus kančių ir metė brau
ningų į kampų. ,

— Ąr prisimeni tų medinį kryželį?
. — Prisimenu.

— Tai jis, tas kryželis, tas brangiau
sias mano turtas tas pats, kurį tu nume
tei ant žemės. Jis man neduoda teisės ta
ve sušaudyti. Gyvenk. Tegu Dievas tave 
teisia.

Nepažįst ūmasis ilgai žiūrėjo į Jonų, 
į kryžių, į Kūčių stalų ir pagaliau ėmė 
verkti.

— Tamsta ne žmogus, tamsta angelas. 
, — Ne, aš paprastas žmogus. Aš krik

ščionis. Papasakok man kokiu būdu atsi
radai Paryžiuje.

Nepažįstamasis dar ilgai negalėjo su
laikyti savo jausmų, atsipeikėti; jis dar 
ilgai verkė, žiūrėjo Jonui į veidų, paga
liau papasakojo.

— Du metus aš dariau nusikaltimus 
po nusikaltimo ir vis man įkalbinėjo, kad 
tai reikalingas esąs darbas, kad reikia 
viskų išrinkinėti, kad paskui būtų galima

Vilniaus vadavimo darbas, ku
ris vietoj to, kad turėtų būti 
prievole kiekvieno lietuvio, ne
žiūrint, kur jis gyventų, būtų 
dirbamas ir varomas pirmyn, 
yra šiandien vos tik mažos 
saujelės žmonių varomas, kad 
tik šį Vilriiaus vadavimo idėja 
užmaišo* bangose nežūtų, kad 
nors maža'kibirkštėlė tos idė-• • I

(Tęsinys 3 pusi.)

įkurti komunizmų. Aš buvau jau apakęs, 
iš mano širdies buvo išguita meilė ir žmo
niškumas. Bet štai kartų aš susitikau su 
vienu doru kunigu ir labai senu žmogu
mi, kuris niekam niekada nebuvo padaręs 
skriaudos, o tik gero ir man netikėtu bū
du išaiškino mano klaidas. Aš susipratau, 
padariau atgailų ir vargais negalais pabė
gau iš tos žiaurių skerdynių šalies.

Visi ilgai klausė ir jam Įmbbigus Jo
nas rimtai paklausė:

— Kaip tu manai, kas tave tikrai at
vertė ?

— Aš manau, kad Dįevas.
— Dievas išgelbėjo mus abu — tarė

Jonas.
Nepažįstamasis susijaudinęs tarė;
— Kaip kas mokam sukalbėkim mal

dų už tūkstančius nekaltai išžudytų žino-- 
nių, sukalbėkim maldų už mano draugo 
tėvus. |

(Tų visų aprašė užsienio laikraščiuose 
pats sūnus Jonas Zaukas).

Zarinskas.

\
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Tūkstančiai lietuvių kasdien
seka kontestininky-kių 
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SKUNDAIS VILNIAUS NEATSIIMSIM

(Tęsinys iš 2 pusi.) ktume tų, kas minus šiandie-
I . , . , ....a n*} via brangu, be ko mes šian-
įos žmonių sirdvse pasiliktu- ,v ± , , ./ .; , dien negalime kaipo'tauta įl-neuzgęstų', kol ji išaugs, iš
bujos ir kiekvieno lietuvio šir
dyje šaknis giliai jleis.

klestės, kada mes visi, kaip 
vienas, eisime su ginklu ran
kose, šarvuoti šviesos mokslu 
ir dora, vyti neprašytus sve
čius iš savo krašto. Mes turi
me ruoštis ir būti pasirengę1

POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
.Rašo V. Stulpinas

I gai gyvuoti be savo sostinės.
Tr, kasmet švęsdami Tėvų So- didiems tautoms žygiams, nes j 
sto — Vilniaus Lietuvos šir-lP*evas žino» ° gal jau ir n‘‘-<

GAMYBOS PERTEKLIUS

(Tęsinys)

bankui užsi
darius, valstybė dėl žuvusių 
žmonių pinigų nieko neatsako.

Be to, federalinė valdžia 
! jau turėjo senai ateiti su pi

žiūrėjimas, jeigu,

Šiandien užmirštama, kad/lies netekimo sukaktuves, tu-toli yra toji diena ir valan-i ^'a, mano manymu, kai dėij 
rime ne tiek verkti, dejuoti, |da> kad vėl mūsų tėvynė pa i bankų, tai žmonės turėtų išiLietuvos širdis-sostinė Vilnius, 

plėšraus dvigalvio lenkų aro 
naguose suspausta vaitoja ir 
pavergtieji mūsų broliai lie
tuviai šaukiasi pagalbos iš lai-

Janušauskas pralenkė Guhystę ir vejasi Varakuli.svų lietuvių ir laukia, kad ko 
Giliene Petrauska su Stulginsku vėl užpaka- greičiau laisvosios tėvynės da

aimanuoti ir šūkauti “Ei, Pa
sauli! Mes be Vilniaus nenu
rimsim...”, bet ko skubiausiai 
stropiai imtis kultūrinio dar
bo. giliai Įsisųmoninti Vilniaus 
vadavimo idėjų, jų skleisti ir

Sauks savu sūnus aut jus lai-!«•»« ''alstyhh, reikalauti, kad i l’a-alba. liaiP

svūs aukūroi aukotis ir krauju -t0* valdžia, leidžia bankai- ske- an ar|is, taip 11 ’* ° loms 
ir gyvybe išpirkti iš plėšraus 'btis, kad jis yra po valdžios
lenkų aro tautos širdį, šven- priežiūra ir tuo būdu suteikia

Iv paliko. Rėkus, Vaicekauskas ir Taruška lira sflnr”]- llroli1’li ~ :pp- pf,9ir>'s‘i liep Kal° i§tTOrti-
• . - . . nis savo laisves rankų išties- vo vargstantiems dvigalvio
taip pat varosi p*«*myn tų ir juos iš lenkų verguvės 

išvaduotų, kad ir jie, kaip ki -
Skaitančioji, galvojanti vi- AL Varkalienė, 631,) Soutn galėtų laisvės oru kvėpuo- 

suomenė šiandie seka įvykius!coln av., Chicago, III. 206,620
Tolimuose Rytuose, kur dže ' . . .1 TT» , • . . . 1Ag. Giliene,, 1313 Emerald, Užuot visa tautų vienyti, ju- 

Ave., Cbicago, III. .. 192.810 ngti, besirengiant Vilniaus va-
r n • j * 1 • 1 r/>no c ►„'davimo darbui, dabartinė LieAl susargdino. Gyvai susalo- A. Stulginskas, 1628 S. 50

i
pėna, nutvėręs čainiui už ka
sas, visų pasaulį aziatišku gri- 

susargdino. Gyvai susi (to
jus -taip pat didele Guba 

alstybės nelaimė; žemės dre
bėjimas ten padarė didelius 
nuostolius, ypač gražiam San
tjago miestui.

Nemažiau toji visuomenė su
sidomėjus ir vedamu jubileji- 
nin “Draugo” vajumi, ypa
tingai energingų kontesti
ninkų-ių lenktynėmis. Kas bus 
laimėtojai pirmųjų dovanų,

tuvos valdžia skaldo LietuvosAvė., Cicero, III........ 191,650 . ,. v. .
visuomenę, kiršina jų savo va- 

P. Petrauskas, 14 Johnson ldymo metodais. Ardoma tau

tųjį mūsų tautos ir. senovės tnkiam bankui tvirtesnį pasi- 
didvyrių miestų, -Gedimino pilį, tikėjimų, tai jeigu priseina ka- 
Aušros Vartus, kur mūsų Pa- rtais dal neatsargumo banjcui 
galba ir Gynėja. užsidaryti, tai tada valstybės

m valdžia turi visiems depozito-
TenebAme šiandien nė vie- riama pinigų Mn 

no lietuvio, kuris verktų, de- tlloti. Tai yra> valdi#-a tnri
.tuntų ir aimanuotų, nes aša- žmonėms, pasidėjusiems pini- 
ros ir dejonės yra tik bejėgių gua j ba„kl), atmoWti 
pažymys ir dalie. O mes tnri. no cent„ Mat> kada valstybės 
me bot. tvirti, drąsiai ir tvir- vaMžia duoda teisę bankui 
tai pasiryžę pneSus nugalėti skelbtis, kad'jis yra po vai- 
ir, didžią kovą laimėjus, ižkit- st.vbės priežiūra, tai tuo pat

, , . , ... . . minga! jzengti j Vilnių, j savo sykiu pilietis -gauna suprati-
valanda, kad galėtumėm visi, j brangiąją Šventyklą, kur 1A11S- ,„ą, kad valslv|,, valdž? at

veidmainių lenkų aro naguose 
broliams morališkai ir medžia
giškai padėti, juos kiek ga
lint remti, šelpti ir padrąsin
ti, kad jie tose kančiose savo 
valių užgrūdintų ir savyje pa
sitikėjimo ateitimi viltį išug
dytų. Ir kada ateis ta visų mū
sų laukiamoji diena ir išmuš

st., Binghamton, N. Y. 190.160 tos vienybė. Šiandien Lietuvo- i‘kaiP vl^nas’ ginkluoti stoti Į j ros Vartų Panelė Švenčiausia, sakys už padėtų pinigų sau-
S. Staniulis, 6651 S. Talman > IW taip kaiP ,urėh) pri<“,S'’S.‘r 7’ knr ilsisi‘ “™tos didvyrių ir gllm,. Ir' dlM t„ viaii kurfe tb

avė., Cliieago, III. . . 154,.j.-)0 tl; ne talp daroma, kaip buvo l“«s laak is savo krašto, ta- karžygių kaulai, kur Vytauto ktai yra tuo reikalu suintere-
’ p ,1___ i:. ______ • - dn. ne. vnve lietnvisbn smūtri »„ _ •___ • ».

Grybas, 2244 W
St. Cbicago,’III. ...

Adams tais keliais, kuriais reikėtų ei- 
104,100 ti. Mes žinome, kad kultūra

Misiūnas, Roseland, III. 245 ne^ali laisvai au£fi ir plėtotis 
W. 108th St.,'.......... 101,380 lpn’ kur visa yra suvaržyta,

manoma daryti; einama 'ueį^a /e’ liet-nviSkę, smūgį, Didžiojo, šv. Kazimiero irki- suoti, turėtų siųsti reikalavi-
kokį gavo mūs, prieSai kry- tų Lietuvos kunigaikSėių kar- i„„s savo valstybių atstovams, 
žemai ties Žalgiriu 1410 me- štai, kur sena Gedimino pilis, kad jie išleistų tokį įstatymą, 
tais, po kūno jie jau daugiau kur brangūs senovės atmini- kurs tikrai garantuotų žmonių 
nebekilo ir žuvo amžinai, dau- mai ir garbinga-garsi mūsų pinigus, padėtus bankuose. Ir 

T „r . suspausta, persekiojama ir nė- j i mūsi? ^aštų nesiverš praeitis, kur dabar mūsų bro jeigu kada įvyktų kokis neti-
. K a Aukskalni*> xoo4 Harn- ra spaudos laisvės. ir mūsų žemių neterios. liai skurdų kenčia ir, varge ketas banko nepasisekimas,

s y i, t net spe loti, ne.« son , ary, n .. ’ “ . q ka(į galėtumėm aukštai1 Vilniaus ir pavergto- paskendę, prispausti lenkų, ve- kad valstybės valdžia pilnai
V. R

šiandie dar negalima ne tik

lenktynės kontestininkų-iij tar- ■ 
pe smarkiai eina, kaip niekuti1 
pirmiau. Pavyzdžiui, vakari
Gubysta buvo‘pralenkęs Jo-i O Kazlauskienė, 4356 S. ^kti ir juos įgyvendinti, sa

. Mandravickas, 815-45 kultūroj pakilti, savo tikslus ’ s*os Lietuvos dalies vergavi- r^a *r dejuoja, ištroškę laisvės į atmokėtų visiems tame banke 
Kenosha, Wis. .. 100,800 įr aukštus kilnius idealus pa-'ino dienos ir mūsų brolių ka- dienų, — ir iškelti Vilniuje pasidėjusiems pinigus. Kokis

monėms. Ir vietoj (kaip iki 
šiol kad buvo daroma) pasko
las atšaukti, tai turėtų jas pa
ilginti. Federal Reserve Siste
ma jau senai turėjo suteikti 
mažiems bankams ilgalaikius 
kreditus, ir tuo būdu būtų su
stabdę visai nereikalingų pi
nigų traukimų iš apyvartos. 
Tokis Federal Reserve siste
mos žygis būtų pašalinęs tų ne 
reikalingų žmonių baimę, kad 
kas nors negera su šia šalim 
yra, būtų sustoję traukti pi
nigus iš bankų, ir dėti in sa- 
fety baksus. Tokis pinigų irau 
kimas iš cirkuliacijos ir slėpi
mas tik dalykus dar daugiau 
pablogina, bet nepagerina.

Taigi, matome, kad gamybos 
pertekliaus reiškiniui pataisy
ti reikia daug įvairių šių die
nų valstybės tvarkos pamati- 
nių klausimų taisyti ir kitus 
visai naujai perdirbti. Dėl 
to kas buvo gera prieš 40 me
tų, tas šiandien visai netinka 
šių dienų reikalavimams.

Į nčios ir ašaros būna mums ne Gedimino kalne savo trispal-J šiandie yra tas valstybės pri-
SKA7TYKITF IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

nušaunką.šiaudičtuiipaisGu-^^ll st., Cbicago 85,500 ™ tėvą sostą atgauti, mes tu- ^a™"° - TOr“°\ W
- rime visų p ūmiausia pašaliu- kaupimo ir didingiems Per amžius plevėsuotų ir jun-bysta ve. užpakaly Janus,ws.; HcknS; 1350 AVabansia avė., ti visa P.

ko. Vakar Stulginskas su Pe-, Cliieago, III..................... 82,960
trausku lenktyniuodami tarp j
savęs buvo pralenkė Giliene, U '

' " ----- ----  -----------------  i

tautos ateities darbams pasi- visus Lietuvos vaikus, 
laisvai veikti, ru°šimo — Vilniaus vadavi-mums

Žolynienė, 6709 Archer kultūrai kilti, augti ir bujoti, ■111 laikas. Tam gerai pa- 
, Cbicago, III......... 78,700 susiorganizavę į vienų ir į siruošus, mes turime dar stro-

Užventis, Šiaulių aps. Sau
sio 14 d. miške griūdamas pa-

šiam ie n lene ve ju u uzr! _ tvirt{J vįenet^ rjmtai dirbti, j Piau PatXs save auklėti ir švie kirstas medis užgriuvo klrtė-
paiav Pa i<°- Vir^18’ 1513 “ 35 Ave; kad siekiant to, kų esame pa- sti» kad būtumėm geri, rimti,'jų A. Tragauskj, kuriam sulau-

nao sy sauau, kad mazuMelrose Park, 11......... 77’630 sirvžę pasiekti. O ypač mes,'didžiai dori ir religingi asme-įžė kojų. Nelaimė įvyko dėl to,
vUpSTai ( K1 1 veiimu‘s ver’į p. Pabijonaitis, 2320, W. 23 jaunimas, jaunoji lietuvių ka-|ny®’ nes tik turėdami minėtų kad kirtėjas buvo jaunas ir
eia r ne įlydau. Kas mane, pi Chicag(> IU..........  gg 50G rta, kurių rankose yra tautos į ypatybių galėsime kų nors ge-
kad toks Staniulis sudarys laimė, jos ateitis

rime pasirūpinti, kad galėtu-j Tr tik ta<Ia mes Vilnių iš len- 
’’ ° mėm gyveniman mūsų tautosku atimsim ir Lietuvos pietų 

S. 50 didžiuosius idealus įvykdyti. į rXtų kraštus išvaduosim, ka- 
61,600 Turirpe nepamiršti, kad laimė- jmes visi dvasia atgimsim 

jimas gĮ’venime yra skirtas,ir Vilnią savo širdyse įgyven-

pavojaus Petrauskui ir StuI- i Bugentavičius, 1616 N. Lin- 
ginskui ’ Arba, kas galėjo ti- c°lb St. Cliieago, III.
kėtis, kad V. Rėkus, nedidu4-A/ Valančius, 1226
tės Nortl. Side kolonijos kon- ave>> cicero, 11].........
testininkas, pralenkęs Žolynie-
nę, taip pat užsimos ant Kaz- Gondratas, 1706 S.
lauskienės, Mandravieko, Au- y°mencinS av«- Phila,

Ma-

nepatvręs.

Visy DĖMĖSIU!
VISUS AMERIKOS LIETU-

AMERICAN BOSCH RADIO
SUPER-HETERODYNE

Bosch Radio pasiekia visas stotis naujos že- 
nios kainos ^6T.5O viskuo. Kiti mo
deliai po ^43-50'

dinsim, kada mūsų visų širdys 
karšta tėvynės meile liepsnos

T7 • , , ,o,o c ,, - - ----- • |U* risime visi iš vieno, užmir-Vaicekauskas, 4-4-, S. Ma- žiamų jėgų, drąsa narsiai ko- ► į
Petrausko. Stulgiu ko, Gilie- pleivood avė., Cbicago, III. ■ -..................... sp Vldaua vaidus lr nPaubki-!

kškalnio, Misiūno, Grybo ir 
toliau ant to patiei Staniulio/

pa tik tiems, kurie turi didelį ir 
šviesų protų, tvirtų ir geleži
nę valių, energijų ir nepainu- j

33,200

nes ir kitų. Vadinas, “mažie-
voti dėl savo kilnių ir aukštų 

32,000 idealų jr kartais net garbin- mus, kaip kad ėjo mūsų bo-

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI 

ŠIE LAIKRAŠ6AI
• - ■■ ■ II —— ■■■«■■■■■■■ ■■■ l.ll I ,

“Draugas”, dienraštis 2334 
So. Oakley Avė. Cbicago, 
III. Kaina metams $6.00.

ji", “pamirštieji” kontesti- Gaižauskas, 148 E. 107tb st., gaį dėl jų mirti. Mes daugipiai A1"irdo ir Vytauto Di- 
nmkai-ės gali ir pačias dide- Roseland, III............... 31,910 dar turime dirbti, kovoti ir da/ džiojo laikais, kada tarp mu
ses fišes baimes liga su- J. Vaičaitis, 424 Dean St,., llg jėgų išeikvoti, kad pasie-1 sų vienvbė ir broliška meilė
sargdvti. Varkalienė, Staniu- Scranton, Pa...............  25,850 ' _____________________ ‘ --------------------
’is, Rėkus — gyvi pavyzdžiai. Bacevičius, 1850 Wabansia

kito visi kontestininkai pri-
,Įo budėti, naudotis kiekvie

na proga, kad padidinus savo 
balsų skaičių, nes nei vienas
nažino, kų daro jo 
liūs”.

nepriete-

Be to, vakar vėl žymiai pir-;kcgan, III.

Ave. Cliieago, III......... 24,200
Ip. Taruška, ........... 20,350
A. Langman, 1334 Šo. 48

Ct., Cicero, III................ 17,700
A. Nemčiauskaitė . 8 506 
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

6,250
m y n pasivarė 
ir Taruška.

Vaicekauskas

Kontestininkų-ių stovi.- 
šios dienos buvo toks:

J. Balsis, 610 Wall St. Rock 
ford, III....................... '5,800

Varai lis, Luzernc, Pa. lJHitl 
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.

Herrin, III. ................ 1,000
V. Stancikas, 1706 W. 47, j Baltrūnas, 945 N. 25 St.

st., Cliieago, III.......... 338,180'E_ gt Louia> j,, ... 1>oflfl
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 j--------------------------------------

Avė., Cicero, III.......... 321,130 j S!{aitvĮ!ite į. platinki.

P. Varakulis, .724 West,i8 te lietuvių katalikų die-
St. Chicago *11......................t 293,536 , . tTAr> » i ah •nrastj fc‘DKALGĄ ir

A. J. Janušauskas, 1301 S.
50tli Ct., Cicero, III. 268,450

F. Gubysta 4335 S. Mozart 
st., cbiehgo, m......... 248,050 i garsinai jatMi

remkite tuos biznieriiv 
ir profesionalus. kuri»

GERA
PROGA!!!

• X

Lietuviams turintiems kiek pinigų, idant 
užtikrinus jų saugumų, dabar yra gera 
proga nusipirkti mažus, bet atsakančius, 
pirmus morgičius, nešančius šeštų (6%) 
nuošimtį.

Su visais reikalais esate kviečiami krei- 
/ ptis į

* . *

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

‘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.
.Ii I

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

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

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

BUDRIKO Krautuvėje Bosch Radios par
siduoda įvairiuose kabinetuose.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III. 

TEL. BOULEVARD 4705

/



LAIŠKAI
RUSIJA

Gruodžio 27, 1931.
G. T.

Jūsų laiškų iš Amerikos gavau j 14 
dienų. Kalėdių dovani iš Torgson’o prieš 
šventes nebepajėgiau paimti dūliai mano 
senutės sunkios ligos. Jau septintas mė
nuo varkšė guli patale, negalėdama nė pa
siversti. Sintorge reikia sužinoti imaiiij 
prekių kainas ir dar už gyvenamų butų 
ligi naujų metų užsimokėti 50 rublių nuo
mos, o čia nieko nėra. Vargo naštos ne- 
bepakeliu. Kad būčiau vienas, tai kur 
nors važiuočiau pagalbos ieškoti ar, jei
gu išleistų, tai tėvynėn grįžčiau. Čia gi 
dabar esu, kaip maiše, nieko nežinau. Tu
riu brolį Lietuvoje, bet apart jo laiškuose 
šeimyninių žinių daugiau nieko nebegau
na. Nėra jokių nurodymų, kaip būtų ga 
Įima gauti leidimų išvažiuoti iš Ukrainps. 
Gruodžio 20 dienų Neigumų išvežė į žie
mių poliaus salas, kur niekas nebežino, 
kaip kas gyvena. Pasveikinimų su linkėji
mais Macevičiams įdaviau. Kad būtų kuom 
misti mano senutė atsigaivintų, liet nebe
turint kų valgyti, tai ir sveikas nusilpsta. 
Iš vargo užpuolė utėlės, kurioms naiki
nti tik vienų teturime priemonę — karštu 
vandeniu apvilktuvę plikinti. Kiti visi da
lykai pas mus liekasi po senovei. Kaip 
tik iš Sintorgo gausiu maisto, tuojaus ir 
Jums apie tai parašysiu. Sveikinu su nau
jais metais ir laukiu Jūsų laiškučio.

- Vincentas.

KAUNAS. — Gavau pakvietiūių į lai
dotuves, gerai pažįstamos ponios vyro. Jie 
gyveno provincijoje, bet tėvų laidoti nu- 
•tarė Kaune, kad saviesiems ir pažįsta
miems būtų lengviau velionies kapas at
lankyti. Tiesa, jiems visur buvo ta pati 
svetima žemelė. Jų šeimfe buvo pabėgusi 
iš Rusijos nuo bolševikų persekiojimo. 
Lietuvoje jie giminių visai neturėjo, pa
žįstamų, taipgi mažai. Karstų atvežė .Kau
nan, papuoštų žaliais pušų ir žydinčių 
gėlių vainikais ir patalpino mažoje kapų 
koplytėlėje.

Penktų valandų vakaro nuėjus į* laido
tuves, radau jau beveik pilnutę koplytėlę 
lietuvių iš advokatų sųjungos narių, nes 
ir velionis buvęs advokatas, ir gi tos pat 
sųjungos buvo narys. Karstas pastatytas 
viduj koplytėlės, papuoštas vainikais ir 
gėlėmis. Sudegė žvakes, elektras ir pen
kiomis išėjo kunigas už velionį laikyti pa
maldas. Pagiedojo psalmes ir kitas lai
dotuvių giesmes, pasakė pamokslų ir lei-

ir apie paskutinį žmogaus tikslų..
Kitų pavasarį nuėjau į kapus atlanky

ti velionies kapo. Maniau kapų greitai at
rasti, nes buvo kryžius, daug su parašais 
vainikų, ir dailiai aptaisytas kapas. Kelis 
kartus praėjau pro kapų, vaikščiojau šen 
ir ten, bet negalėjau niekaip kapo atrasti. 
Klausiau kapų sargo, jis taip pat nežino
jo, tiktai murmėjo, mėtydamas nuo kapų i 
surūdijusius vainikus įr šluodamas' supu-į 
vusius kaspinų skliurus. Pagaliau išskai-i 
čiau ant vieno pakrypusio medinio kryže-j 
lio nublukusį parašų a. a. J.

Vos vieni metai praėjo, jau vainikai, 
kaspinai supuvo, surūdijo ir kapas įdubo; 
maniau, kas gi yra žmogus, kad žmonės 
taip greitai pamiršo ir papuošimai sunyko. ( 
Dieve, tiktai Tavyje mano siela teatsiisės. 
Žmonės tik tol gerbia ir myli žmogų, kol 
jis jiems reikalingas; jeigu jo gyvenimų, 
kaip siūlų, kandis pabauda, atsitraukia 
visi nuo jo. - K. P.

“Drauge” galite gaut viso 
' k i ų . devocionalų: rožančių, 
i maldaknygių, škaplierių ir ki-

BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa- .daiykų. Atvažiuokite

arba rašykite —

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50

JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50

PUJaKIM ANT KĖLI V, 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 ........................................... ............ 7pc.

• l V
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

KANT1ČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ....... . .............. $1.75

MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais 
(Tilžės), kaina ..........................:........................ $1.50

MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1,73

AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.........75e.

&.VENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, 
juod/stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .........  $3.00

ŠVENTO PRANCiSKAUS DVASIA, rand. kraštais $2.25 
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide

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

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

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE. CHICAGO, ILL

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

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7327

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA 8‘ALLE STREET 
Room 1884 Tel. Randolph 0881

Valandos nuo 8 ryto Iki t vai. vak 
IMI So. Halstod St. ToL Vlctory •(<! 

Valandos — 7 Iki 8 vakar* 
Utarn.. Ketv. lr Buba tos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFREO B. CLARK
Attorney At Iaw 

11 S. DA SALDE STREET 
lr Vakarais: Utarn., Ketv. ir 8u-
hatoa nuo 7:80 Iki 9 J

8200 R HAD8TED STREET
Tai. Wsntwortk 1181

do velionį į kapus. Štai, karstas jau ant 
duobės krašto, dar kelios prakalbos. Kal
bėtojai gyrė velionį, minėjo, kad! jis ne 
lietuvis, bet dėka sųžinės ir teisybės dar-

H1 PPOKRATES 1 praktikon, pažymint įvairių ! gyvenime prityrė ir žinojo. Ir 
iš. paliktų Hippokratės ras-, iš motinos pusės sakoma,' gydymų pasekmes. Ir šių die-Į kiekvienas gydytojas, kurs

bavosi kaip tikras Lietuvos sūnus. Duobdaugiau žinoma apie gyriy- jbg liippokratės yra Herkulio : uų gydytojai dar veda tam klausėsi jo pamokų, turėjo su- 
isė-kapų, pusta-'1110 būdus ir gydymo teorijas ainys. Betgi jo tėvas buvo ži-'tikrų savo pacijenių rejestrų, daryti tam tikrų priesaikų,kasiai užkasė velionį, sutaisė 

tė medinį kryžių su mirusiojo parašu. Kry-jnė apie jo gyvenimų. Jis be- 
žių ir kapų apkaišė gėlėmis ir apdėjo vai
nikais.

veik nieko nerašė apie save. 
Tatai jo gy venimo metai lie- 

Knpuose buvo jauku ir liūdna: vienur kasi ginčijamas dalykas. Gi!

nys-gydytojus, iš kurio llip-'Įdomu, kad tas metodas buvo kuri liepia gerbti savo bendrų
pokratės įgavo pirmąsias gy- vartojamas žmogaus, kurs gy- gydytojų savo mokslu dalintis 
dymo pamokas ir patyrimų. veno keliais šimtmečiais pirm i su kitais gydytojais, garbin- 

Hippokratės pradžioje buvo K‘«uuro. gai darbuotis ir šventai užtai
ms Kosos saloje maždaug «« lr Anuose “<*o ne
metais pirm Kristaus giminu , i““ “V# P““taka“i’ J“ Pri’ buTO 21nowa »»«

žaliavo, kitur žydėjo, saulės vakariniai 
spinduliai gražino gėlių varsas ir primi
nė ramybės ir poilsio vietų. Žmonės vie
nas po kitam apleido kapus, tik žmona pažino faktų, kad kiekviena mo sistemų. Tačiau Hippokra-
pasiliko ilgiau liūdėti prie kapo. Aš ir pa- iuose ūkuose Graikija buvo 4iga skiriasi' viena nU(> tėjj> neliaujančiai darbuodama.
silikau ilgiau, norėdama mirusiojo žmonų garsi savo didvyriais, įsnnn-1., .. . . . . . . . . . , . .• , .. • .. , . • , . v • Z- t.- i kad ligoniai daugumoje atpuo- sis, daugiau kreipe dėmesio ipas save į nakvynę p&kviesti, bet jos lau- ciais ir galvočiais. Tačiau IIjp o j > o £

dauguma sutinka, jog jis gi-

'“lex naturalis”

la į tas pačias ligas ir tik be- gerų maistų nei medicinų. Vie-! dinamas 
tyrinėjant kiekvieno ligonio nok medicina nebuvo atmesta Itėvas, 
ligų atskirai, tegalima susek- į šalį. Jis irgi beveik visada 
ti tikrųjų ligos pridžastį. tvirtindavo, kad Gamta turi

Hippokratės, nors ir buvo didelę. sydymo Taigi, a-
pasišventęs užsibriežtųjųm da- nok ^°’ kiekvieno gydytojo 
roui, tačiau lėtai pažangavtf'prievolė yra gerai i&tirti ligJ>’ 
savo uždaviniuose, nes neturė-!kad galetų 8UŽmotl h8os Pa' 
jo progos nei galimybės tyri-1 .Tu° bŪdu padedama
nėti anatomijų, fyziologija ar i °anitai išgydy ti ligonį. Jis 
patologijų. Be peilio ir piaus- itaipgi PnP^no gamtinį prin- 
tymo negalima buvo sužinoti! kuns šlendien vadinasi 
kūno vidaus sudėties. Tokį iš- J

kė dar ir kitos ponios, kurios jų nusivedė, potratės daugiau davė ir dau

Liūdni draugai nuėjo prie savo kas- ginu reiškė busiančioms geni 
dieninių darbų ir vėl vartė lapus storų kartėms nei Sokrates ar Pia- 
knygų, tai graikų, tai romėnų teisėje ieš- to, nes jis būva ir yra žino 
kojo teisybės sulig teisės įstatymais, kiti mas istOTijoj kai irna. 
gi ieškojo išeities neteisingoms bvloms . . • . . ... .
apginti. Vieniems — kitiems: pinigai, puo- SĮS vieiun e s &Y Lytojas, Lu
tos, teatrai. Tu gi, žmonele! kur sugrįši? 118 tikrai davė tai visa, kas 
palieki vyra ilsėtis iki teismo paskutinės pirm jo buvo ndžinoma medi- 
dienos, o pačiai materialinis skurdas, sve- cinos mokslui/
timi žmonės, svetima kalba ir svetimas,

kraštas. Palieki kaip amžina bastūne. j Plrm j° gydymu daugiausia
Išbuvusi vienų dienų pas savo pažįsta-, užsiinidinėjo žyniai ir burti- 

mus, susirūpinus verkdama atėjo pas ma- įlinkai, kurie mažai težinojo 
ne pasikalbėti, pasiguosti. Susėdova prie apie vaistus, o dar mažiau su- 
lango ir ilgai žiūrėjova į tykų Nemuno' kflno sudėtį Tai . 
srovę, i anapus žaliuojanti krantų ir ilgai i , , . v .
klausėva vakarinės lakštingalos giesmės. ra P e e ov^ prieš \ i- 
Vėlus buvo vakaras, dienų seniai palydė jo,sus anii laikų neva gydytojus 
paukščių balsai, o mudvi vis dar sėdėjova ir jų gydymo būdus ir prave- 
ir kalbėjova apie Dievų, apie amžinybę d ė naujus takus tikrųjąm gy

dymui.

Paliktuose jo raštuose žy
mu, jog Hippokratės aukavo 
visa savo gyvenimų 
sveikatai.

i gontų

Jis gi nenusiminė. Daugelio 
ruimingų savo namų dalį jis 
paskyrė ligenbuČiams, kad ga
lima būtų patogiau ištirti kiek 
vieno ligonio tikrųjų ligos 
priežastį. Tam tikri kiekvie-

‘‘DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

ADVOKATAI

Štai Kodėl Metropolitan State 
Bankas Yra Vienas Is Stipriausiu

METROPOLITAN STATE BANKAS visiems de- 
pozitoriams reikale MOKA ir MOKĖS, be jokių notų! 
Kada nori gali pinigus pasidėti ir kada NORI GALI 
JUOS PASIIMTI. Metropolitan State Bank yra “ROLL 

~OF HONOR’’ Bankas, nes jo turto perviršius yra pen 
kis sykius didesnis negu, kad Valstybės reikalauja. To
dėl pas mus patogiausia depozituoti pinigus.

Turime priminti, kad mūsų Banko valandos yra šios:
Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

šeštadienį nuo^ vai. ryto iki 1 vaL po pietų-

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Ranflolph 6727
2151 W. 22 St. <6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Kodm 1502 Tel. Central 297 8

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietį

Laivakortės į Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU 

IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
• -‘X .

Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvų, kreipki
tės pas mus’ dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir .patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

Namy Tel. Hyde Park 3896

IŠPLAUKIA-.

DRESDEN FEB. 18 
EUROPA FEB. 27

BREMEN FEB. 20 
BREMEN MARCH 9

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:

Iki Klaipėdos..................................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halstcd St. _ Chicago, Illtnois

Tel. Yards 4669

nos ligos rekordai buvo įvesti i mokino visa to, kų pats savo

kyti ligonio paslaptis.

Savo laikuose Hippokratės 
buvo didingas. Graikija di
džiavosi juom ir jį gerbė. Nun- 
gi jis yra pripažintas ir va- 

Medicinos Mokslo

Samata.

MIRĖ ŽINOMAS SENIS

Tytavėnai, Raseinių apskr. 
Sausio 9 d. Minsko vienk. mi
rė neseniai išgarsėjęs savo ke
lione Amerikon ir kazokėlį še 
kdainas 116 metų amžiaus 
nukas Skinderis. Tai buvo ne-

4
Hippkratė-s nepavydėjo ki. jIWastai stiprus senukas! »ti- 

prus ir visi jo vaikai. Ameri-
tyrimų pradėti buvo lavai sun
ku, net ir pavojinga, nes anuo- J tiems gauti iš jo svarbių žinių 
se laikuose Graikijoj lavonai į gydymui, betgi jis dar kvietė koJ būdamas įdainavo ir įkal- 
buvo laikomi didžioje pagar
boje.

pas save net kitų valstybių! bėjo keletu patefono plokšte- 
gydytojus ir juos sųžiningai lių, kuriomis labai didžiavosi.

3S

KEPURINIS ŠOKIS
DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKAS”

— Įvyks —
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 llarniony Boys.

Kviečia Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas.“
SK

Dienos į
LIETUVĄ
Greičiausi 

Garlaiviai Pasauly

BREMEN EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 

liRE.MEKHAVES J LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukltnai 

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

čiausių. patarnavimų

North German Lt-oyo
130 W. KAKDOLPH ST. CHICAGO

Jau netoli
“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.



Savickus, rg. 
Andrews, lg.

Totai

0 0 port M’iiile Cicero tekės on chinskas, Jeeenis, Rainis, and 
0 O'Brighton. Then during the1 Tenai© of Bridgeport. For 
1 2 į next four Sundays, in the Brighton Zvibas, Semetalskis

SCHEDULE FOR SUNDAY, 
FEBRUARY 14th.

Providenoe vs- Brighton

round-robin, tlie combe.1 for 
supremacy will be contestcd 
between Town of Lake, Cice
ro, Bridgeport and Brighton. 
If these games between the

PROVIDENCE SMOTERS Stankus, rf................ 1
WEST SIDE 'F. Žukauskas, lf.........2

------------ (Talzunas, c. ............. 2
Providenoe establislied a J. Žukauskas, rf........1

liigh score reoord for this year; Balsis, lg....................3
by submerging West Side by Rauba .................... * 1
the impressive score of 58, to
1d. Stumbris, witli seventeen 
points led tlie Providenoe 
team, and with the exception 
Bruknis, eacli player made 
five or niore points. Besides 
seoring the most points in a 
single game, Stumbris ticd 
Dobrovolskis of West Side for 
tlie leacl in seoring lionors.

—---- o--------
Cicero encountered some 

strong opposition in tlie fight- 
ing team froin West Pullman, 
būt managed to emerge vic- 
tors 24 to 18.

3 1

0 1 
0 4 
0 1

Marąuette defeated Indiana 
Harbor decisively 34 to 18. 
Mikužis of Marąuette garner- 
ed seoring laurels.

Bridgeports strong defense 
managed to keep North Side 
on the losing side 19 to 9.

Totai 10
West Pullman 18

fg
Savičius, rf......... .  4
Urbonas, lf_............. 0
Pavilonis, c.................. 0
Meskis, rg.............  0
Rimkus, lg................. 2
Sedvilas .................. 0
Laucius .................... 1

Totai 7
Marąuette 34

fg
Mikužis, rf................  6
Alisauskas, lf............ 1
Karpis, c. .. . ............ 3
Bainor, rg.................. 2
Juozaitis, lg. ........... 0
Balskus .................... 1
Petkus ....................  1

4 11

4 8

ft p

0 2

THE SCORES:

Providence 58
fg- ft

Beckonaitis, rf......... 3 2
Raspbid, lf.................. 5 1
Stumbris, c.................. 8 1
Gudaitis, rg. ...
Chuflauskas, lg.
Bruknis
Frankowich ............. 2 1 2

Totai 14
Indiana Harbor 18

fg
Vaupsas, rf. 0
Gudmonas, lf................1
Kueliinskas, c...............1
Rogers, rg................. 0
Masidonskas, lg.........2
Marusius ................. 3
Poskus .................... 1

6 4

ft p

Totai 26 6
West Side 16

fg ft
Jaicuiias, rf..................2 0
Dobrovolskis, lf........ 2 2
Zaura, c....................... 0 0
Vinskunas, rg.............. 1 1
Zalatorius, lg...............0 3

Totai 8
Bridgeport 19

fg
Sholis, rf......... .......... 0
Budrick, lf................. 1
Rainis, c....................... 5

2 Laskey, rg................. 2
2 Petrauskas, lg.............. 1

2 9

8

Total 9
North Side 9

fg
Totai 5 6 8 Zalenas, lf......... .  0

Cicero 24 i Naikelis, rf................ 2
fg ft p Kaminskas, c. ..... 0

Nortfa Side vs West Pultaan leaderį isn,t enough
Cioero vs Town of ance for some real tlirills and

excitement, then the words 
“thrills” and “excitement” 
sliould not appear in the dic- 
tionary. *

Būt coming baek to Feb. 
7th, which is toniorrow, two 
of the best teanis tliat ever 
participated in the K. of L,

TEAM

Town of Lake 
Bridgeport 
Cioero 
Brighton 
Providence 
Marąuette 
North Side 
West Side 
Indiana Harbor 
West Pullman

STANDING
W L 

7
Pct 

•0 1.000

.375

.286

.250

.125

.000

LEADING SCORES;

Stumbris, Prov 22 
Dobrovolskis W.S. 20 
lyrause, T of L 19 
Zvihas, Brigh. 16
Beckonaitis, Prov. 16 
Rainis, Bridg. 17
Budrick, Cicero 18 
Sholis, Bridg. 18
Naikelis, N. S.

and Chapas funetion in cham- 
pionship form.

These players and others 
are the ones who are making 
a name for the Knights of 
Eithuania in the sport world. 
Support tliem. Come out and 
root for tliem. .

ROSELAND, ILL.

Trečiadieny buvo skelbta 
‘Drauge’, kad Roselando Lie
tuvos Vyčių 8-tos kuopos šo
kiai įvyks vasario šeštą, dieną,

League will mest. Cicro. the F WiUib«.rd’. salėj, 1441 h- 
Edbrooke Avė. Pataisymas:defending champions, and 

Town of Lake the leading 
team this year.

With the realization of hav-
ing to contend with one of
the strongest teams, the Lake
ąuintet will appear in fine ar-
moua in effort to dethrone
the champions. Cicerą, on tlie
other liand, will also appear
in fine power in its essay to

“ retaliate the humiliation which 40
.,o it suffered at the hands ofOt/ e
gy the Lake team in 1930.
39 Which of the two teams will

54
43
45

Another girl’s raine will be S“11 the satisfaction it seek 
played at St. Pliillip’s gym is as hard to prediet as is 
for. second place lionors i n tbe
girls’ league.

Salė yra ant 114-to ir Ed- 
brooke Avė.

Koresp.

PER “MUSŲ VILNIŲ” Į 
SOSTINĘ VILNIŲ!

Nėra Lietuvoje kito tokio 
žurnalo, kuris eitų kas 10 die
nų gražaus didelio formato 24 
puslapių, yra tik vienas žur
nalas “MUSŲ VILNIUS”.

“MUSŲ VILNIUS” gina 
Vilniaus reikalus, rašo kuo

droivning a platinum blonde 
Eskimo in the Indian Ocean.

In this game tlie fans will 
have tbe opportunlty td sėt 
šame of the most colorfui

— --------  j players in action. For low
Tomorrow inaugurates the of Lake Vaičkus, Krause, Lau- 

first Sunday of the lašt six raitis, Barskis, and Bajorūnas Į 
weeks of real struggle for bas- įwill probably see* action. The 
ketball chanmpionship iii tbe li^ninodity of Cicero’s team Į 
Knights of Lithuanians Lea- comes in two form of Petru- 
gue. Town of Lake eneaunters • laitis, Budrick, Balsis, tlie Žu 
Cicero, lašt year’s champions, kauskas hrothers and Jurgel.

RADIOS
BASKETBALL

by A. J. Z.

(tomorrow, and on Sunday*
i • r

In the other games the ot-
February 14, meets Bridge-įher outstanding stars are Klu-

1 4

KVIEČIAME JUS
Prisidėti prie didelės šeimynos depozitorių 
Central Manufacturing District. Banko, 1110 
\Y. 35th St. Central Manufacturing District

’ ' Bank atidarė 7,042 naujas sąskaitas per 1931 
metus. 518 prisidėjo dar naujų sąskaitų per 
sausio mėn. 1932.
Central Manufacturing District Bank ankštai 
susirišo su Central Manufacturing District

• prieš 20 metų . Jums patiks savo bankinius 
reikalus atlikti šiame stipriame banke, kurio 
štabas susideda iš gerai žinomų direktorių, 
dvylikos viršininkų ir 81 darbininko, visi ku
rių yra išsilavinę savo šakoje’ teikti pasitikė- 
tinų patarnavimų mandagiu būdu.

Bankinės Valandos:
9:00 A.’M. iki 3:00 P. M.

.Subatoj
9:00 A. M. iki 8.-00 P. M.

Nepamiršk vietos 
1110 West 3yth StreetCentral^ST’Bank
ATRUSTCOMPANY 

lU0Wtst35ft Street 
ASttttBuk • • • • AOriagtaMBak

Valztijinis Bankas Birios Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Telefonai: __ w Taip. jus ga-1 ANGLYS z
UŽ KAINAS IS

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Company
' 2426 So. Halsted St.

2458 So. Halsted St 
1000 W. 22nd Street

Per virS 36 metus pardavinSjame tiktai pačias geriausias

Šiltas oras verčia mus palailo'ti minėtas kainas.
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas yardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Canal 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti ‘ parduoda po $12, pas mus tik $9.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departmentinių Storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg .................................. tonas $6.00
Illinois Egg ...................................... ” 6.00
West Va. Lump.................................. ” 7.50
Black Band Egg .....................   ” 7.50
Black Band Lump .............................. ” 8.50
Red Ash Erie Lrnnp ........................ ” 9.00
Blue Grass Lump............................... ” 9.50
Fancy Lump....... .............................. ” 9.50
Pocahontas Mine Run...................  ” 6.75
Pocahontas Lump.............  ” 9.00
Pocahontas Egg ...............................9.50
Pocahontas Nut ................................. ” 8.50
Pocahontas Pea ............................... ” 6.50
West Va. Be dūmų, 50% nipųs .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ................ ” 10.00
Canell Block ....?............................. ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings .. . .......... .  ” 4.00
Best Grade Chestnnt ......................... V 16.00

OBDI1IVOI DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mes cMime nfcbondeuotl m Imt o averlkal Ir kiekvienas važimos, kuria 
Iftvažluoja iŠ muaų yardo, turi oftclnlaua averlko tankią. Taa garan
tuoja parodytą ant tikleto avarumą. '

Nauji modeliai. Ištobulin
ti, kad pasiekia tolimas sto
tis ir išduoda gražų tobulą 
balsą.

Radio yra parankiausias 
ir pigiausias būdas pasilink
sminti. Pamintykite sau, sa
vo namuose būdamas pasie
ki visur. Gali gėrėtis muzi
ka, dainomis, opera, girdė
ti simfonijos orkestrą — ką 
tiktai nori ir tik tekainuoja 
keletą centų į valandą.

BUD,RIKO krautuvėje ei
na dabar išpardavimas ant 
gerų radio. Atwiater ’ Kent 
1932 modelis vertės $110.00
* $09.00

Majestic 1932, vertės $99
$49.00

Midget radios, vertės $49
už $19.00

Didelis pasirinkimas. Len
gvus išmokėjimai.

JOS. F. SUDRIK, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 8167—4705

E X T R A . Vasario 6 
d. Lietuvių programas su
bartos vakare iš stoties 
WCFL 970 kil. 11 vai. va
kare ir nedėlioję nuo 1:15 
iki 2 vai. po pietų. Progra
mai finansuojami BUDRI- 
KO krautuvės.

puuua urnai v muaus vauaviutu

reikalais, deda daug gražių 
iliustracijų iš Pavergtosios ir 
Laisvosios Lietuvos. Jis atsi
dėjęs seka Amerikos ir kitą 
kraštų lietuvių gyvenimą.

“MUSŲ VILNIUS” punk
tualus žurnalas. Jis pasirodo 
kiekvieną 10, 20 ir 30 dieną 
kiekvieno mėnesio.

“MUSŲ VILNIUJE” ben
dradarbiauja žymūs publicis
tai, rašytojai, kaip prof. M. 
Biržiška, V. Bičiūnas, Petras 
Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, ‘Liudas Gira, 
Liudas' Dovydėnas, K. Inčiu 
ra, Lazdynų Pelėda-Lastaus- 
kienė, Vygandas — d-ras J. 
Purickis, Petras Ruseckas, d-

ii

ras Rutenbergas, Matas dali
čius, kan. J. Tumas-Vaižgan 
tas, J. Žiminskas, prof. Z. 2e- 
tnaitis, M. Aldoųis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rąšyto- 
jų. Redaguoja V. Uždavinys.

“MUSŲ VILNIUS” žengia 
tvirtais žingsniais į penktus 
metus. Jame rasite gražiausios 
medžiagos, gražiausių straips 
nių, gražiausių iliustracijų, vi
siems artimų minčių. "

“MUSŲ VILNIUS” pigus 
žurnalas. Metams kainuoja 7 
litai, pusmečiui — 4 itai. Už 
sieiniuose — 20 litų.

Rašykite šiuo adresu: Kau
nas,. Daukanto g-vė 3. Skam
binkite telef. 10-88.

DRAUGO” KNYGYNE
, Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operete. Faius' 

Pranas. Pusi. 14. Kaina ....................................................  ilk
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto • 

ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina .................................................... 20c/\

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis 
84 Pusi. Kaina .. . . ........ ................................................ 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

•Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina..................................  20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių akty, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. 
Kaina ............. . ................. . ........ z.................................... 50c.

Desensano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina....................... 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ................................. . ............................................... 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
L Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919. J
Kaina ........... į,....................... ............................................  30c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikai 
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 2bc. -

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile 
lis. Pusi. 47. (Del šios operetės yra parašęs muziką A. Alek 
sis. Kaina ............... . ............ '................. . .......... . i.... 125c.

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina '......................*............ ................................. 50c.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Alai 
ronis —-. Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 3i. 
Kaina .......................................... z............................ ........  20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš be tuvių gyveninio. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. ^8. Kaina............  15c.

Kak Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbu- 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir ku» 
tiumų. Pusi. 28. Kaina.................................................... 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksnių 

komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Verte J. Csian. 
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne ldu, 6 .i. 
mų komedija, lošime dalyvauja arpie 17 ypatų. Vertė Pi. u . 
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kainu .m/ - 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi

Kaina .......................................................................... loc
Laižybos. Dviejų aktų fairsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. lu

Kaina ...................... >..................................................... lot
Malas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 15

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............  15c.
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Dūk h

48 pusi. Kaina .................................................................... 50c
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick ’kas, 3 “veiks 

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmeny»
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina...................................... 15c

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvy- 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 4b. 
Kaina................................. ............................................ įfo

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c. 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina ................. 15c.
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengimų 

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juosas.
Kaina ...................................................................... ............. 20&

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenuc Chicago. IU.



LIETUVIAI AMERIKOJE jausmingai, kad kiti net apsi-|TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
verkė. Kaip matyt, p. Šokas GAVĖNIOS METU 
turi tikrų talentų chorams va-

SO. BOSTON, MASS.
I(

Kaip visur, taip pas mus 
rytinėse valstybėse siaučia ne
darbas. Bet kad gyviems tiks- j 
lams žmonės pritaria ir juos 
remia, tai rodo kad ir “Dar
bininko” surengtas koncertas. 
Žmonių priėjo pilnutėlė Mu- 
nicipal Bldg. salė. Buvo ma

ino parap. choras, p. M. Kar
bausko, Jr. vadovaujamas, la
bai puikiai sudainavo “Pava
saris” — Naujalio. Lawrence, 
Šv. Pranciškaus parap. choras 

,p. E. Sault (prancūzo) vado
vaujamas, gana vykusiai ir la
bai jausmingai sudainavo Je- 
ruzalio choras iš “Gailia” — 
Gaunod. Ši daina ne visiems 
duodasi sūdainuot, bet šis cho- 

tvt ir jaunų, ir senų ir vidu-įras j.v ]afoaį lengvai ir jaus- 
tinio amžiaus žmonių. Žodžiu, Į mjngaį nudainavo. So. Bosto- 
“Darbininkas” turi didelės į-'no, $v. Petro parap. choras, 
takos apylinkės gyventojams; | va4ovaujamas p. m. Karbaus- 
tai rodo ji) gausingas atšilau- Sr., “Paukštužėli” — Ši- 
kymas. • mkaus gan jausmingai padai-

Be paprastų darbininkų ir į novo. Provid'ence, R. I., Šv. 
profesijonalų, koncerte matėsi Kazimiero parap. choro, va-
gana apsčiai ir dvasininkų. 

Įžanginę kalbų pasakė visos
apylinkės lietuvių mylimas ir 
gerbiamas kun. K. Urbonavi
čius. Kaip visada, taip ir šį ka
rtų jis buvo triukšmingais plo
jimais sutiktas ir palydėtas. 
Dar pora amerikonų kalbėjo

dov. p. B. Velaičiui, “Sudiev • 
Lietuva” — puikiai pavyko.

So. Bostono ir Gambridge, 
t. y. Šv. Petro par. choras ir 
Nekalto Prasid. P. Švč. para
pijų chorai sujungti “Anoj pu
sėj ežero” (Žilevičiaus) jaus
mingai išpildė. Jungtiniam cho

apie bedarbių šelpimų ir po ru^ vadovavo p. M. Karbaus-
to prasidėjo turininga progra
ma, kurioje dalyvavo 5 cho-

kas. Buvo ir duetų. P-lė M 
Grybaitė tikrai artistiškai vi

rai. Atsiprašau skaitytojų ir s{ds širdies jausmais sudaina- 
tų chorų, kuriuos čia pažymė
siu, kad aš paminėsiu tik tas 
jų 'dainas, kurios mano, pa
prasto darbininko, supratimu 
buvo išpildytos ko tinkamiau
siai be jokit) trūkumų.

Brocktono, Šv.-Roko parap. 
choras vadovaujamas p. P. F.
Šoko, gan vykusiai sudainavo 
rusų liaudies dainų “Volga 
Boatmen.” Tai yra nelengva 
daina, bet gerai sudainuota.

vo Tallat-Kelpšos “Nuplas
nok.” Šv. Roko' parap. choras 
antru atveju dainuodamas tik
rai artistiškai pasižvrnėjo dai
noj “Ant kalno karklai” p. P. 
F. Šoko kompozicija.

Bet pabaigoj jungtinis cho
ras (iš visų chorų), vadovau
jamas p. P. F. Šoko, sudaina
vo “Kur bėga; Šešupė”, “Ka
rvelėli,” “Vilnių” ir Lietu-

Cambridge, Nekalto Prasidėji-! vos ir Amerikos himnus, taip

A A
JUOZAPAS KONEV1ČIIS

Mirė vasario 8 dieną., 11:20 valandą vakare, 1932 m., sulaukės 
46 metų amžiaus, gimęs Kėdainių apsk>r. Krakių parap., Sulaičių 
kaime. Priklausė prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo ir Keistučio Paš. 
Klfubo; Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Oną (po tėvais Keibiutė), 
2 dukteris Stefaniją ir Kotriną, sūnų Antaną, seserį Aleksandrą 
ir Jokūbą Sadauskius, 4 švogerius Joną, Prei'dą, Juozapą Garucką, 
ir Jokūbą Sadauskius, 4 švogerius Joną, Orlidą, Juozapą, Gamską, 
Boleslavą ir Oną Sekleckius, Antanąą Mačlką, švogerką Karoliną 
Mačiukienę ir gimines Amerikoje, o Lietuvoje brolį Vladislovą ir 
seserę Uršulę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2819 W. 38th St. Laidotuvės įvyks 
plrmadeinį, vasario 8 d., 9:00 vai. iš ryto iš nam,ų į Sv. Onos — 
38th St. and California Avė., parap. bažnyčią, kur bus gedulingas 
pamaldos už vėionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. «.

Visi A. A. Juozapo Konevlčlaus giminės, draugai Ir pažįstatni 
•esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse Ir sutelkti jam 
askutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame.

Moteris, (lukterės, siutus, sesuo, švogeriai, švogerką ir gimines. 
Laidotuvėse patarnauja graborius A. M. Phillips. Tel. Blvd. 4139

A | A
ONA ANGLICKIENE

(po pirmu vyru Juknienė, po aritru Jogminienė, 
po tėvais Šmitaitė).

mirė vasario 4 d., 1932 m., 6;17 vai. vak., sulaukus

gusanižio. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės parap., 
ilų kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metu.
Paliko dideliame nubudime vyrų Pranciškų, seserį 

Veronikų Lukošienę, 5 anūkus; Leonų, Sofijų, Pran
ciškų (klierikų), Vladislovų ir Valerijonų, augin
tinę Bronislavų, žentų Benediktų Jurgaičius, dėdę 
Pranciškų ir dėdienę Barborą Smitus, dėdę Izidorių 
Šmitų ir gimines, o Lietuvoj tėvų Jonų, seserį Mari
jonų Pudžiuvienę. Namu telef. Ganai 0862.

Kūnas pašarvotas 1928 Canalport avė. Laidotuvės 
įvyks panedėlvj, vasario 8 d., ig namų 8 vai. bus at
lydėta į Dievo Apveizdos parap. bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-maR dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, Sesuo, Anūkai, Augintinė, Žentas, 
Dėdės, Dėdienės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

AGOTA /3RODSKIEN&
(Po tėvais Gurinskaitė)

Mirė vasario 3 d., 1932 m., 
6:15 vai. ryto sulaukus pus
amžio.

Kilo iš Vilkaviškio apskričio, 
Vištyčio parap. Povlštačių kai
mo; A/uerlkoje išgyveno apie 
2 3 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kastantiną, du sunu, Po
vilą i r Pranciškų ir brolį 
Pranciškų ir brolienę 
Julijoną Gurinskus, puseserę 
Kostanclją Labanauskienę, du 
dėdes Joną Sadula ir Antaną 
Norkaitį ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Oną, pusseseres ir pus
brolius. Kūnas pašarvotas 2157 
W. Rlce St. Laidotyvės įvyks 
subatoj, vasario 6 vai. Iš namų 
8 vai. Bus atlydėta J šv. My
kolo par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velie- 
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlsu^ 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nullude vyras, sunal, brolis, 
brolienė ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telephone 
Yards 1741.

dovauti.
Visuose choruose dalyvavo 

daugiausia jaunuoliai ir mer
ginos, bet visi chorai labai di
sciplinuoti ir gana pavyzdin
gai estradoj laikėsi.

Ponia M. Mazgalienė gana 
vykusiai sudainavo “Kur ba
kūžė samanota”.

Publika dainomis buvo laimi 
palenkinta ir, anot daugelio 
žmonių pastabų, šio “Darbi
ninko” koncerto ilgai neuž
mirš.

Garbė už tai “Darbininkui” 
už tokį puikų koncertų ir pu
blikai, taip gausingai parėmu
siai šį vakarų.

Usterietis.

ROSELAND. ILL,
Sausio 10 d., Visų Šventųjų 

parap. svetainėje buvo suvai
dintas labai gražus veikalas 
“Gyvų rožių vainikėlis” klie
riko naudai, vaidino Moterų 
Sų-gos Brighton Parko 20 kp. 
jaunamečių skyrius. Buvo gra
žu ir įdomu. Kiekviena mer
gaitė savo užduotį puikiai at
liko. Garbė Moterų Sąjungos 
20 kuopai turėti tokias artis
tes, kad gali pasirodyti kito
se parapijose.

Roselandiečiai labai nuste
bo. Tai buvo kun. S. Jonelio 
darbas. Ypatingai turiu reikš
ti širdingiausių ačiū už jo pa
siaukojimų. Rengėjos buvo: 
p. J. Jasinskienė, K. Jonelie 
nė ir p. P. Rusteikaitė. Taip 
pat prisidėjo ir roselandiečiai 
graižau patarnavimu už sce
nos. Ačiū mergaitėms už pa- 
dainavimų ir už pagrojinių 
smuiku, varg. St. Rakauskiiu 
už paskambinimų, p. Vaičiū
nienei ir P. Petrošienei, atva
žiavusioms iš taip toli, renge- 
joms-vakaro vedėjoms p. A. 
Jucienei už gėlių pi dirbimų 
M. Petreikienei ir Žukauskie
nei uiž pasidarbavimų, už do 
vanas P. Budginams, Jagmi- 
nienei, Kungiui, Mitkienei, 
Dobrovalskienei, Jakubauskie
nei, p. Kasalskaitei ir Kaz., *
Dagiui už pavidarbavimų sve
tainėje.

Širdingai dėkojame visiems.
Rengėjos

Juozas Sintonaifis (220 Ripley ; 
Place, Eližhbeth, N. J.) ii 
kun. Jonas Balkūnas (213 So. 
4tb St., Brooklyn, N. Y.). Pa
rapijos, draugijos ir atskiri 
asmenys prašomi siųsti savo 
aukas katalikiškam universi
tetui per savo valstybės ko
misijos narį arba per kitus 
komisijos narius. Aukas siun 
čiant privačiai arba per dr- 
gijų valdybas ar parapiją kle
bonus, prašome tai užregišt-

Nuo vasario 14 d. ligi 21 d.
Šv. Kazimiero par., New Hav- 
en, Conn.

Nuo vasario 15 d. ligi 28 d.
Ątbol, Mass.

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d.
Elizabetli, N. J.

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d.
Šv. Jurgio par., Pbiladelphia,
Pa.

Nuo vasario 29 d. ligi kovo ruoti komisijoje.
6 d., Norwood, Mass. į New Yorko Federacijos Ap

Nuo vasario 29 d. ligi kovo skritys įpareigoja šių komisi- 
13 d., Šv. Kazimiero parap., jų taip pat apskrities vardu 
Worcester, Mass. •’ dirbti.

Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa- Komisija jau gavusi pasiža 
terson, N. J. dėjimų ttukoti. Mes kviečiame

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. visų katalikiškų visuomene 
Newark, N. J. aukoti katalikiškam universi- j

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., tetui Lietuvoje ir visokeriopai | 
Montello, Mass. (moterims), bendradarbiauti su komisija. ' 
, Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.,, Pasižadėjimai ir aukos bus į
Montello, Mass. (vyrams). 

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.,
Maspetb, L. I., N. Y.

Jei įvyktų kokios permai
nos, pranešime vėliau.

BROOKLYN. N. Y.

skelbiamos katalikų spaudoje
Rytų K. V. Provincijos

L. K. U. Komisija

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

Deksnio Galinga Mostis yra tiek i 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OiNTMENT. Kaina 76 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

Rytų Kunigų Vienybės pro
vincija savo susirinkime, sau
sio 26 d., Brooklyne, spsvarš- 
čius Lietuvos katalikiško uni
versiteto steigimo reikalų, iš
rinko komisijų, kuri provinci
joje tvarkytų visus kat. uni
versiteto aukų rinkimo ir k i 
tus reikalus. Komisijų sudaro 
trys išrinkti kunigai ( iš tri
jų valstybių po vienų): kun. 
Jonas Ambotas (53 Capitol I
Avė., Hartford, Conn.), kun.

«■■■■■■■■■■■ »(
; Reumatizmas sausgėle;
■ Neslkankyklte savęs skaus-
_ mals, Reumatizmu, Sausgėle, 1 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu: nes skau- |
■ dėjimai naikina kūno gyvybę

ir dažnai ant patalo paguldo. * 
CAP8ICO COBFOUND mo- I

■ stis lengvai prašalina virSml- |
■ n ė ta ligas; mums šiandie dau-
_ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
H vones pasveikę. Kaina 60c per | B paštą 65c arba dvi už fl.Ot. . 
B Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS" augalais gydyties, kai- I
■ na 60 centų. |

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mra Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodi', 
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 aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at- i 
gal. i ■

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen j ■ 8259 SO' HALSTED ST.
druska — pamėgdžiojimų yra daugiu _ Chlcago, IH.
ir turi saugotis. '■«■■■■■■■■■

Justin Kulis

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

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

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

Puikūs, vėliausios mados ŠLI 
PUOTI akiniai sustiprins akis, 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimų, taipgi stebėtinai pa 

gerins regėjimų. Pagražina išvaizdų. Patenkinimas garantuotas

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St. 
Tel. Lincoln 3044

J. Dimša
3347 Auburn Avė. 
Rašt. P. Fabijonaitis

2320 W. 23 PI.

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

AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis,

2334 S. Oakley Avė

Z. Gedvilas

12022 S. Halsted St.

M. Šlikas
10555 S. State St.

PEOPLES FURNITURE COMPANY
KRAUTUVĖS

NUPIRKO KELETĄ ŠIMTŲ RADIOS

už apie pusę kainos,
VISOKIŲ GERŲJŲ STANDARD IŠDIRBYSČIŲ

IR VĖL PIRMUTINĖS SIOLIIA
DAR NIEKUOMET NEGIRDĖTAS

ŽMOGAUS ATMINTYJE

R A D I O
VERTYBES
ŠIŲ KRAUTUVIŲ PIRKĖJAMS

Kas dar neturite Radio, arba turite pasenusi, 
negalite praleisti šių progų. Todėl būkite 
Peoples Krautuvėse ko greičiausia, nes mes žinome 
kad šie radio bargenai bus greitai išgaudyti, per 
skubius pirkėjus.

ŠTAT KELETAS PAVYZDŽIŲ;
$125.00 vertės, naujos mados Standard padarymo, 

kombinacijos radios su gramafonu, dabar ffCE 
išsiparduoda po ...................................... JjUVstlU

$220.00 vertės, labai gražiame kabinete, naujos mados 
9 tūbų kombinacijos radios su gramafonu. ęAA 
kol teksime po..............................................

$325.00 vertės naujos mados automatiškai radio su 
gramafonu, kurie groja 10 rekordų pa- f 44 A A A 
tvs permainydami, dabar vra proga pir- \Į I j J 8 i’P 
kti tik už .................................................. Y1 IU,UŲ

Virš minėti radios yra visi Standard gerųjų išdirbys- 
čių, išdirbėjai nori, kad skelbime jų vardų neminėtume. 

KITI RADIOS
Visokių Standard padary mų, naujos 1932 4* A A AA 

metų mados verti nuo $95,00 iki $125.00. I III
dabar tik po.......... ............................................<|TTU«Uw

Midget radios, 1932 metų mados gerųjų Mft AA 
išdirbysčių verti nuo $40.00 iki $50.00, po.. \ |

I
Praeitų metų mados radios, kaipo sempeliai, demon- 

stratoriai ir gauti į mainus, visi pilnai gvarantuoti, pa
sirinkimas Atvvater Kent, R. C. A. Radiolų ir kitokių, 
kurie buvo. verti nuo $150.00 iki $200.00, 4 C A A
dabar P°................. ................................... J 13.0 V

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI 
, SUTEIKIAMI VISIEMS

Krautuvės, kur dauguma Cbicagos Lietuvių perka Ra- 
dios, nes jie gauna didesnę vertę, geresnį 

patarnavimų ir užsiganėdijimų.

įjflĮlIM1

ForThe hoMES
4177*3 ARCHER AVĖ. CM. RICHMONO ST. 2S3C-4O W. 83^ ST. & MARLEWOOO AVZ

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Tel. Lafayette 3171 ' Tel. Ilemloek 8103

i



C H I C AG O J E
BRIGHTON P ARK ! ją instrumentą. Labai gražiai 

! groja. Bus irgi šokikė, kuri

1932 m.: pirm F. Vaičekaus
kas, viee-pirm. V. Jozaitytė, 
nut. rast. M. Pakeltięnė ir iž
dininkė O. Gubistienė.

. . . Susirinkimai bus laikomi
Visas Brighton Paikas tiki jau labai gerai šoka. šie ™«lta^BtaatajBĮbllį. 

juda ir kruta. Mat, kas naujo, solistai turi tam tikrą talentą
Mažiosios Gėlelės choras ren
gia graižių koncertą ir juokin
gą veikalą, vasario 7 d., Ne
kalto Prasidėjimo parap. nau-

šiems dalykams. Žodžiu, šis 
vakaras bus skaitlingiausias iš 
visų, kurie buvo Brighton Pa
rke.

jaj auditorijoj, prie 44-tos ir: Tad visi pasimatysime sek 
Califomia Avė., 7:30 vai vak. jmadieny, vasario 7 d., Nekal- 
Įžanga ’tik 35c. Veikale daly-i to Prasidėjimo parapijos au-

no mėnesio, 2 vai. popiet. Tad- 
gi, brangūs brrightonparkie- 
čiai, spieskimės visi po skais
čia blaivybės vėliava.

M. P.

Ponia Vaitkus išpildys keletą
numerių su armonika. Kitas- 
gi gražus ir įvairus lietuvių 
radio programas bus nedėlio
ję nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų 
iš tos pačios WCFL stoties. 
Kurie negalėsite klausytis su- 
batos vakare pasiklausykite 
nedėlios programo, tikrai bū
site patenkinti.

BUVO PITTSBURGE

DAKTARAI:
Tel. Canal 0257 Rus. Prospect 6659

DR, P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET/
Rezidencija 6600 So. Artesiun Avė. 
Vulandos: 11 ryto iki 4 po pietą 

6 iki 8:30 vakare

Ofln/Lpt Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė

Tel. Grovehill 0617

ŪR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 W»st Marųuette Road 
Vai 1-6 ir 7-9 P U, Ketv 9-l» 

A M NedAlioj susitarus

vaus žymios Brighton Parko 
artistės iš šio choro. Veikale 
bus ir Jankelis, žydelis, iš 
kurio bus daug juokų. Bus 
lenktynės tarp Jankelio ir 
Jonuko, ir kai ateisime tai

di tori joj.
Iki pasimatymo!

Mikutienė

WEST SIDE

Šiomis dienomis susirgo ku- 
A. Andriušis ii- dabar

yra dr. Jovaišos priežiūroj 
Kryžiaus ligoninėje.

mgas

Blaivininkų 1 kuopos me- j 
tinis susirinkimas įvyko sau- j 

susižinosime, kas laimėjo — ar Į šio 24 d. Buvo svarstyta daug;

Dievo Apveizdos par. klebo
nas kun. P. Vaitukaitis pra
ėjusį ketvirtadienį buvo išvy
kęs į Pittsburgą, Pa. Viena

‘(diena ten daug reikalų atliko, 
'Su reikalais lankėsi seserų 

X Visiems gerai žinomas Pranciškonių vienuolyne, buvo 
Ant. .Kadomskis serga ir gy- ‘ pas gerb. kun. Kazėną ir tt.

Jonukas ar Jankelis. G kai 
dėl koncerto, tai jis jau bus 
įvairių įvąiriausįas. Dainuos

/

svarbių reikalų, o ypač nu- dosi namie. Yra vilties, kad Grįžo penktadienio ryte. 
tarta iškilmingai paminėti Šv 
Grabnyčias. Kadangi Grabny

pasveiks, nors liga pavojinga. 
• _

X Vasario 7 d., Šv. Vardo
visas choras ir kvartetas ii- čios išpuola darbo dieną, tai, draugija rengia vakarą para

kus. Taip pat bus du pi-, nutarta drauge eiti prie šv. (pįjog svetainėje. Draugija yra
10 solos, smuiko solo ir Į Komunijos sekantį sekmadie-1 Ijauja Aušros Vartų pampi

French Horn” solo, tai kas nį, vasario 7 d., 8. vai. rvtą'joje> labai naudinga palai- 
Niekas dar nagirdėjo drauge su Maldos Apaštalu-1 Ryti bernaičiams prie baznynauja.

“French Horn” Brighton Pk. Įvimo draugija.
Tai ateikite ir išgirsite šį nau-! Taip pat išrinkta valdyba

GRABORJAls

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHIČAGOJE

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

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč'^i dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f i a a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W; 23rd PI., Chicago

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet

Tel. Canal 6764 Kės. liepubllc 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OHSTETR1KAS
Gydo staigias .r chroniškas ilgas 

vyrų, moterų Lr vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priimu ttasdieuą nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seiedomis tik 
i&kalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija lr X-Ray

2130 WEbT 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

DR. J. J. KDWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nodelio j pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAYOIŠ

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į
naują /vietą po num. 4645 S. VaL: 2 iki 5*° pletų> 7 lk* 9 vak- 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 bo. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

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

DR. J. P. POŠKA
3133 b. HALbTED STREET

Antras ofisaa ir Rezidencija 

6564 b. AKTEblAN AVĖ.

Office: 4459 b. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Wentworth -3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 b. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

čios. Taigi, paremkime jos 
vakarėlį ir geriau susipažin
kime su šios draugijos tiks
lais.

X Nekalto Prasidėjimo 
Mergaičių fSodalicija rytoj 
eina drauge prie Šv. KomuiL- 
jos 9 vai. Mergaitės išpažintų 
turi atlikti iš vakaro ir sek
madienio rytą jau susirinkti 
parapijos svetainėj prieš 9:00 
valandą.

kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimą ką. nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai j 
turįš 47b puslapių. Pagal vo-! 
kišką originalą lietuviams tą 
veikalą prirengė tėvas jezui 
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymais 
gadynės prieš pat Išganyto1 
jui ateisiant ir paskui viso ' 
Kristaus gyvenimo, ir mokslo

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

Otiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
valt. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po i 

i, ,, .. . . ■ , , ipiet. U tarų. ir Subat. Nuo 3-9 vak.'
Rezidencija: 6628 b. Richmond Avė. oveutauieniais pagal suturima, 

ielephone Republic 1868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.

^ledelio j; 10—12 ryto.

Mergaičių susirinkimas į-Į išdėstymas. Tas viskas išdėta
vyks tuojau po sumos 18 vai 
Bus labai įdomus, nes per šį 
mėnesį daug pasidarbuota. 
Vienas mokyklos kambarys 

(išvalyta ir gražiui papuoštas,

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 bO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tei. Grovehill 1595

DR. A. L YDŠKA
UGDYTOJAS Irt CHIRURGAS 

\ — s-n ry iv 2-1 ir 7-9 vak.
seracomis po pietų ir Nedėldieniaia 

uk susitarus
2422 W. MAKUUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pnone 
Wentw-orth 3006

1439 S. 49 Court, Cicero, UI,
Tel. Cicero 6927----- --------------------------------- ..y

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO J Ac? visoms bus daug malonumo. 
Tnrin automobilius viso Būtų gera, kad visos nier- 

kiems reikalams. Kaina priei- gaites įsirašytų į bodalieiją.
Ypač šiais laikais, kada tiek 
daug visokių pavojų atsiran
da.

X Lietuvos Vyčių apskritys 
nutarė švęstį Šv. Kazimiero 
dieną kovo 6 d. Aušros Vai 
tų bažnyčioje. Vyčių 24 kuo
pa smarkiai darbuojasi, besi
ruošdama šioms iškilmėms. 
Kaip kitais metais, taip ir 
šiais tikimasi, kad gausingai 
suvažiuos daug jaunimo iš vi
sos Chicagos. Pasitikime, kad 
pirmininkė p. Anast. Varamu- 
lė mokės 24 kuopą išjudinti, 
kad ne vien tik šią metinę

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tai. Roosevslt 7621

įdomiai, gražioje, aiškioje, j 
visiems suprantamoje kalboje. į

DIB VISK ASIS IŠGANY- I
TOJAS 1

Tai yra didokas veikalas, į 
sau patinkamą knygą. To 
kienis čia norime nurodyti 
vieną knygą, kuria niekas ne 
apsivils, ypač tie, kurie mėg 
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus

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

Chicago, III.

D E N TI S f A I

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T 1 b T A S

4645 So. Ashland Avė. 
Arti z47 Street

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. RUTH
į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oiisas 3102 So. Halsted St. 

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

10-12

UK. A. R. McGRADiE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v, išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus. _

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Tel. Canal 6122

AKIŲ GYDYTOJAI:

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 6203-8411.

Nulludlino valandoje 
prie manės. patarnausiu 
kai. mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

kreipkitės tradiciją palaikys, bet gal ką 
ei m pa t iš- . 1- -ir »•ir naujo sugebės Vyčiams pa

tiekti. Taigi, visi westsaidie- 
čiai stokime į pagalbą Vyčių 
24 kuopai ir parodykime, kaip 
mūsų jaunimas gjauoja. Bū 
kime pavyzdingi katalikai ir 
patrijotai.

ĮAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
[Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų[ 
patarnavimą, kuomet jis yra labiaasiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS Qc CO.
JŪSŲ GBABOBIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

RADIO PROGRAMAI SU- 
BATOJE IR NEDELIOJE

Pastangomis Jos. F. Budri
ke korporacijos, kuri užlaiko 
didžiausią lietuvių radio krau
tuvę, 3417 S. Halsted st., Chi
cagos ir kitų miestų lietuviai 
turės progos pasiklausyti per 
radio gražių lietuvių dainų ir 
muzikos, bubatos vakare mū
sų programas bus duodamas 
iš Ashland Boulevard Audito
rijos nuo 11 iki 11:30 vakare 
ant trumpųjų ir ilgųjų liangų 
stoties \VCFL ir W9XAA. 
Dainuos nnūsų žymiausi daini
ninkai; p-nfa Elena Rakaus
kienė, Stasys Rimkus ir kiti.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tę lr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėliomia nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK- 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akvs atitaisomos 
bs akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND A VE/ 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1129

DR. G.
AKIŲ

SERNER
LIETUVIS SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo lt—4; nuo 4—I 

Medėilomls’ nvo 10 Iki U.

DR. G. 1.6L0ŽIS
D E N TĮSTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo o tisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALlbTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
D.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pol 

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

Telefonas Midway 2880

11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia u036

Vai

L DAVIDONISj M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvrood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvlrtadlenir

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

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

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

Teis. Cicero 1260

Urt. GUSSEN
K-P.ay

LlETUVii DENTĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto ik. 0 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitart.- 

4847 W. 14 ST. ■ Cicero, Iii.

vai.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTlfiTAS

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

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENl'LSTAS 

Gas Eztraotlon
Vai. 9-0. Ned. 0-11 

<663 BO. WE8TERM AVA

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTA8

Utarnlnkals, Ketvertais ir Subatomts 
2420 W. Marųnctte Kd. arti M'cstern 

Avė. Phone Hemlock 782A 
Panedėliais, Seredome ir Pėtnyčioms

tH.I Hn. Halsted Str«M

Homlock 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West hlarųuette Road 

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

Ctarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

TeL Hemlock 67 ••
Res. Tel. Prospect 6410

DR. B. ARŪN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Res. 6425 So. California Avė. 

IVat.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

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

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

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki t vai.).
Servuotais ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5912 Otiso lr Res. Tel. BouL 6014

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
vai.; 1-3 ir 4:20-1:14 vai. vak. 

Nedėiloj susitarus
VaL: 2-4 ir 7-2 vai. vakare 

lTedėlioj eusitante

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

CHICAGOS OFISAS: KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, ketvergats lr pėt 
nyčlomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 lr nuo 6:30 iki 8 v. vsk. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 82*2

5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėliais, seredomis lr Kli
bėtomis nuo 1 iki 4 lr nuo 6 ik> 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4<t»<

Vai.: 1-4 vai. vak i 
Pagal įtartį

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

Buvęn Instruktorius Vlennoe Universiteto Per 6 Metus 
Ofisas 1447-49 FttteNcld Bldg., 66 E. Wssblnglon St.. Chicago, III

Tel. Central 7079 
Res. Longbeach 9462



GAVĖNIOS PASNINKAI
Nuo vasario 10 d. Pelenų, Visi nuo septintų metų ani- 

? iei s prasideda Gavėnia su|ržiaus privalo susiturėjimų nuo
pasninkais..Jo Eminencijos Kardinoloton menei jos 

lelein pereiškiniu

1 mėsos jsakytose dienose pbak- 
tikuoti. Visi, kurie užvalgė 21

Gavė- me'tus ir nebaigė 59 metus pri-

7..... . .
dintos knygoje. Šie leidėjai
gaus atitinkamų knygų skai
čių; 2 dol. įmokėjęs prenume
ratorius gaus vienų knygų su 
gerais apdarais.

1 dolerį įmokėjęs prenume
ratorius gaus knygų su pa-

PRANEŠIMAI
KONCERTAS

nio pasninkauti reikė šitaip: valo pasninkauti, jei neturi 
Gavėnioj turime pasninkų

i> usiturėjimo nuo mėsos die
na . Pasninko diena yra tai 
tokia, kurioj leista tik kartų 
dienoj iki soties pavalgyti. Tų 
galima padaryti ryte, per pie
tus arba vakare. Mėsa leisti
na tik per tų pilnų valgi. Ryte 
leistina koks šiltas gėrimas, 
m h itą ar kava, ir dvi uncijos 
duonos. Trečiame valgy neva
lia suvalgyti per virš 10 un- 
< 'ų, arba ketvirtos dalies pa- 
I asto valgio. Susiturėjimo 
diena yra tai tokia, kurioj 
d/.iudžiama mėsa ir mėsiška 
sriuba. Abi obligacijos gali
ma praktikuoti tų pat dienų.

ypatingo leidimo kitaip elgtis. 
Apskritai imant nuo pasninkų 
paliuosuojąmi sergantieji, sil
pnos sveikatos ir visi, kurie 
pasninkaudami negalėti) pri
deramai eiti savo kasdieninių 
pareigi). Abejodamas pasi
klausk savo nuodėmklausio.

Moterų Sųjungos 21 kuopos 
vakariniai kursai: siuvimo, 
kepimo ir virimo įvyksta kas 
antradienį, Davis Square par
ko salėj, 45 ir Paulina Street. 
Daug moterų ir mergaičių lun
ko tas pamokas, matytis, kad 
susipratusios moterys ir mer
gaitės interesuojas, kad kų 
naudingų išmokti. Todėl kvie-

Ypatingu Šventojo Sosto 
leidimu šioje šalyje darbinin
kai ir jų šeimynos turi ypa
tingų privilegijų mėsos varto
jime gavėnios metu. Darbi- .

Dievo Apveizdos par. cho
ras, p-no Kasto Sabonio veda- 

prastu popieriniu viršeliu, bet mas’ rengia pramoga sekma- 
nebus knygos leidėjų skaičių- ^ienį, vasario 7 d., par. salėj, 
je paminėtas. Išspausdintoji Apie tų pramoga privalo zi-,
knyga bus kiek brangesnė. notl Vlsl vietiniai lietuviai ir'&ame visas susipratusias mo 

■ Minėtoji knyga tinka tiek taW visi K^rų pramogų mė- 
suaugusiems, tiek jaunuome- S®jai. V isiems yra žinoma, 
nei. Tiks naudoti dovanoms, knd p. Kastas Sabonis suren-

Tad spaudos komitetas krei- gia §aunias Pramogas. O ši 
piasi į Amerikos lietuvius ir Pramoga bus ypatingai įdomi, 
nuoširdžiai kviečia visus būti ®as vaidinama veikalas Zen- 
šios knygos leidėjais bei pre-;^ Amerikos . Tai labai 
numeratoriais. Visi stenkimės smagus veikalas. Rengėjai ir 
susipažinti su dabartinių karų P* S**0™ visiems užtikrinu 
baisybėmis, kovotojų žygiais kad visi ,ki bus Palinks-

. . . . teris ir mergaites spiestis prie
A isiems yra žinoma, Moterų Sųjungos 21 kuopos ir'

ir jų gyvenimu kautynių lau minti.
viduje, jei atskirai nuo pas-1 Patyrę tai> būsime nuo. ‘ Tai ateinanti sekmadienį

504 Baronowicz Roman
505 Batinich John 
507 Bedrava Martin
526 Kaencewicz. M rs. Josephim 
531 Krokonu Stepan u
558 Waiciunas Miss K.
559 Wakulchik Tom 
564 Zlatarinskas T.

kraštų garlaivių įsiviešpatavi
mų.

NUOMARO VAISTŲ 
“IŠRADĖJA”

Antalieptė, Zarasų aps. Se- 
nadvario vienk. gyv. panelė B. 
A. kaž kokiom naminėm žolėm 

IŠVAŽIUAJA IŠ CHICAGOS (gydo nuomarį ir labai pasek -
—-------- J mingai. Išgydanti net tokius

Bridgeportas.— Keletu me
tų būvęs Šv. Kryžiaus ligoui-

ligonis, kurie po 10 meti) yra 
šia liga sirgę ir kurių gydy- 

nėje kapelionas ir Švč. Pane- tojai neišgydė, o ji per mo
lės Gimimo parapijos vikaras, nesį — du išgydanti. Šioj apy- 
o dabar Šv. Jurgio parap. vi
karas kun. Juozas Jusevičius 
visai išvažiuoja iš Chicagos.

nešti apšvieti) į mūsų sesučių 
lietuvaičių tarpų.

Kursų lankytoja

North Side.— Vasario 7 d. 
yra rengiamas gražus pasilin
ksminimas Šv. Mykolo parap. 
svetainėje, Pradžia 7:00 vai. 
vak.

Visi yra kviečiame atsilan
kyti, gražiai pųšokti, pasikal
bėti ir maloniai laikų praleis
ti. Pelnas šio vakaro yra ski
riamas parapijai. Ateidami at 
siveskite ir savo draugus ir 
prietelius.

' Rep.
Brighton Park.— Labdariu 

8-ta kuopa surengė labai dide
lę bunko parę. Tokios Brigli-»
ton Parke dar nėra buvę. Bus 
duodamos labai brangios do
vanos. Po lošimo bus graži 
muzika bu smagiais šokiais

Ta pramoga įvyks sekma
dienį, vasario 7 d., 3 v. popiet. 
4601 S. Fairfield Avė,

Prašome visų Brighton Pk. 
lietuvius nepamiršti šitos pra
mogos.

Rengėjos

linkėj nelikę nei vieno nuoma
riu sergančio: nes panelė vi
sus išgvdžiusi.

: Jis yra paskirtas vyskupo
Rumniel Šv. Antano lietuvių 
parapijos klebonu, Omahoje, 
Nebraska. Kun. Juozas rengia
si išvažiuoti šio mėnesio pa
baigoje. Laimingos klotie* 

i naujoje vietoje.
Rap

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio Iš

gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas’,, 2334 Snot 
Oakley Avė., Chicago, III.

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

ninų paliuosuoti, gali valgyti j §irdūs taikos šalininkai. Ta- įvasario 7 7:00 vai. vak. visi
mėsos tiek kartų dienoj, kiek i čiau tai nesumažins lietuvių, i Dievo Apveizdos par. salę.

išskiriant tautos pasiryžimo ginti savo t ^en Nusiųs
laisvę.

Remkime lietuvių spaudų ir 
skaitykime tokias knygas, ku
rios yra naudingos, įkve pi į

nori visų gavėnę, 
penktadienius, Pelenų Dienų 
ir trečiadienį Didžiosios Sa
vaitės. Jei jie priversti pas-

Visos gavėnios dienos yra 
pusninko dienos, išskiriant 
sekmadienios, bet trečiadieniai
ir penktadieniai ir Sestadie- "ik» ral> ™lgyt.
uis antros savaitės (metus
bėrtainis) yra susiturėjimo 
nuo mėsos dienos.

ATSIŠAUKIMAS.
BRANGŪS TAUTIEČIAI

Tokių tikslų siekdamas, su
sidaręs spaudos komitetas ry 
žosi išspausdinti tokių vispu
siškai naudingų ir įdomių kny 
gų (apie 400 pusi.). Ji iš spau-

čieagoje iš įvairių organi-!dos išeis šių metų pavasarį, 
žarijų veikėjų susitvėrė tam ] Bus su gerais apdarais ir pa
tikras spaudos komitetas, ku Įprastu viršeliu.
ris apsiėmė išleisti Petro ir Spaudos komitetas stengia- 
kasto Jurgėlų (Jurgelevičių) Įsį sutelkti ko didesnį knygos 
’šverstų W. Scanlon’o apysa-Įleidimo talkininkų skaičių, 
kų “Dieve, pasigailėk mūsų” j Tuo tikslu jau dabar renkama 
(God, have mercy on uf>!). knygos prenumerata.
šioje apysakoje labai gyvai 
atvaizduotos karo baisybės, 
merikonų kariuomenės žygiai 

Prancūzijos lankuose ir miš
kuose per didįjį karų (1*8 
metais), garsiųjų Amerikos 
narynų narsumas, dujų ( -• •
: ų) atakos ir kitoki šiurpulin
gi karo momentai. Didysis 
J914-—1918 metų karas buvo 
dar pirmas toks baisus karas, 
kuris buvo įtraukęs į savo sū
kurį visų Europų, Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Japo
niją. Užtat visuomenė labo: 
domisi to karo aprašymais ir 
kinofilmomis (movies). E. Re
marko knyga “Vakarų fronte 
nieko naujo” bematant l’ki 
išversta beveik’į visas kultū
ringųjų tautų kalbas; o jos 
laida (5000 egz.) lietuvių kol
ba, liko išpirkta per 5 mene* 
sius! Tačiau W. Scanlon’s 
“Dieve, pasigailėk mūsų!” 
yra amerikonų “Vavarų fran
te nieko naujo”, ir yra lai
mėjusi Amerikoje pirmųjų 
premijų. Įžymiausi Amerikos 
laikraščiai tvirtina, kad “Die
ve, pasigailėk mūsų!” yra žy
miai įdomesnė knyga, negu 
“Vakarų fronte nieko naujo”.

Be to, P. ir K. Jurgėlos yra 
tarnavę Lietuvos kariuomenė
je savanoriais, labai gerai mo
ka lietuvių kalbų ir daug me
tų dirba lietuvių spaudoje, 
Užtat jų vertimas yra tikslus 
karišku atžvilgiu, kalba labai 
lengva, sklandi, taisyklinga. 
Tad amerikiečiams lietuviams 
labai naudinga ir svarbu skai
tyti tokia*. knyga, parašyta 
risvklinga ir lengva lietuvių 

kalba.

West Side.— Šv. Vųrdo dr- 
gija rengia “Bunco Party”, 
Aušros Vartų selėj, sekmadie-

PRIEŠ SVETIMŲ KRAŠTŲ 
GARLAIVIUS

.... . . kilnios dvasios ir yra paras -I
mėsos ti per pi nųjj va g) j taisyklinga lietuvių kalba, 
visose gavėnios dienose, i&ki- Q ypaf duokime tokiŲ knygų 
riant minėtas dienas. čia gimusiam mūsų jaunimui.

JŠiuo atveju daug padės įdomi, 
ilga karo apysaka “Dieve, pa
sigailėk mūsų!”

Tautiečiai, į talkų! Jūsų, 
kaipo leidėjų, pavardės bus į- 
amžintos, ir jūsų vaikai tuo 
didžiuosis.

Pinigus ir tikslų savo adre
sų prašome siųsti komiteto: !) 
kasinitikui: Mr. St Krukas 
(c-o Peoples Fumiture Co., 
,4177-83 Archer Avė., Chicago, 
III.) arba 2) sekretoriui: Rev. 
L. Draugelis, “Draugas” Pnb. 
Co., 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

J. Krotkus, Spaudos komi
teto pirmininkas.

S. Lenkauskienė, vicepirmi
ninkė.

Kun. L. Draugelis, 1 sek r.
V. Insodienė, 2 sekretorė.
S. Krukas, iždininkas.

Knygos leidėjas 
kiekvienas asmuo, 
tam tikrų mokestį:

1) garbės leidėjas
2) leidėjas 10 dol.
3) rėmėjas 5 dol.
4) prenumeratorius 2 dol.
Šių visų asmenį), kaipo lei

dėjų, pavardės bus išspauc-

gali būti 
įmokėjęs

25 dol.i

CONFETTIDANCE su DOVANOMIS
— Rengia —

DRAUGIJA ŠVENTOS PETRONĖLĖS

Utarninke Užgavėnių Vakare Vasario 9 d.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted St. 

Pradžia 7 valandą vakare
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Grieš 8 muzi

kantai, bus gėrimų ir valgių. Taipgi bus priėmimas nau
jų narių. Nuo 16 — 20 metų veltui. Nuo, 20 — 40 metų 
įstojimas $1.00. Kviečiame visus Chicagos ir apielinkėg 
lietuvius. KOMISIJA.

DIDELIS ATIDARYMAS

National Meat Markei
4928 W. 14th Street Cicero, III.

Tel. CICERO 2275

Didelis išpardavimas įvyks Subatoje, 
Vasario-February 6 d.

I’o buvusio gaisro šis marketas buvo uždarytas vi
sų savaitę. Dabar jis yra naujai visas pertaisytas ir 
išnaujo atidaromas. Mes stengsimės teikti tokį pat ge
rų patarnavimų, kokį išsigalėjome teikti ikišiol. Todėl 
kviečiame visus senuosius kostumerius ir naujus atsi
lankyti į šį marketų ir pasinaudoti žemomis kainomis. 
Mūši) kainos gi yra dagi žemesnės, negu kad buvo pir
miau. Mes visuomet stengsimės kiekvienų patenkinti ir 
pardavinėsime tiktai geriausių šviežių ir rūkytų mėsų 
ir paukštienų.

nį, 7 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Valdyba
Bridgeportas. — Labdarin

gosios sųjungos kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 7 d., 2 vai. popiet, šv. 
Jurgio parap. salėj. Nariai 
prašomi sueiti, nes reik pri
sirengti prie bunco party, ku
ri bus vasario 16 d.

Valdyba
Town of Lake. — Moterį) 

Sųjungos 21 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 7 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos kambary. Visos su
jungi etės prošomos gausiai 
susirinkti ir ri&ujų narių atsi
vesti.

Valdyba

LAIŠKAI PAŠTE

4675 Ganas John 
4679 Kokinis Gus 
501 Antraskencius Jonas 
503 Bandžius Boleras

1P

Manantiems
I

z

Lietuva Keliauti
Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti j 
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems 
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME 
KONGRESE, jvykstančlame 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. KEMEŠIO vadovybėje ir Angli
jos ekskursantais, visiems žinomo KUN. 
DR. K. MATULAIČIO vadovybėje.

Amerikiečių ekskursijos j Eucharistlnj 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.

38 i

AVASHINGTON, vas. 5.
Svetimų kraštų “slapieji” ga- tik du dole*riu 
rlaiviai Amerikos pakraščiais,
daro puikų “biznį” ruošdami 
ekskursijas tarp New Yo,rko ’ 
ir Halifax’o, Kubos, Bermu-
dos ir kitų vietų. Tuo būdu , , „ „(M»rqwette Jewelry * Radln)
“sausiesiems” Amerikos gar-' Pirkusieji pn* mus už $5 ar dau-
lnivinms nur/innmns “Kivnis ” hua <1ykn* nufotoerrafuotl.lamams mažinamas biznis. , Wegt gg gt

Dabar kongresui įduotas su-' 
manymas suvaržyti svetimi)

Pigiai parsiduoda laikrodi
ninko įrankiai ir benčius.

5702 West 65th St. ’ 
Tel. Prospect 1363

Tel. Lafayette 5936
TONY TICZKUS

Tjedas, angliai, malkos, eks
presas, perkraustymas 

Automobiliai ir trekai viso
kiems reikalams

2743 West 37th Place
Chicago, III.

EXTRA!
Nužemintos kainos ant vi

sokio darbo, pavyzdžiui — Re
line, brakes ant Ford A Com- 
plete’uitb paris, tiktai ^7.00
Grind Valveš, Ford A, Com- 
plete with paris, tiktai ^6.50 
firperto darbas gvarantuotas

BENNIE’S AUTO REPAIR 
’ SHOP

2444 West 22nd St.,
Chicago, III.

• Tel. Roosevelt 3365 
BENNIE F. DIRŽIUS 

Savininkas
Narni) telefonas Cicero 6372

ŠOKIŲ MOKYKLA

/ \

R. ANŪRELIUN AS

Tel.
Hemlock 8380

■ f

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREE!f VALLET 
PRODUCTS 

Olselis šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4(44 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

<tatsu {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock BBS9

Telef. Republlc <>B<

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

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

Tel. Yards 4554

D. GRICIUS

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

2608 W. 47 St.

OENE RALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medtlo nuo mažiausio Iki didžiausio, 
(nlnos prlelnemlaueloe.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

' JOSEPH VILIMAS
RAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

šėpos Telef. 

Hemlock Ii<7

Ramų Telef 

Republlc BB88

JOHN YERKES
Plumblnf A Heattng Lietuvi* 

KONTRAKTORIUS
Wsno darbas pilnai (arentunts* 

Kalnoe prieinamo*

2422 WEST 69th STREET

i




