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Šventasis Tėvas apgaili pasaulio vadų nereligiškumą
KINAI PLIEKIA JAPONU KAREIVIUS 

ŠANCHAJUJE
Japonijai norisi suskaldyti 

Kinijos valstybę

KLAIPĖDOS DIREKTORIJOS PREZIDEN
TAS GAL PAKLIUS TEISMAN

PASAULIO VADŲ NERE- 
UGIŠKUMAS

JAPONŲ KAREIVIAI AT
MUŠAMI

CHICAGOJE
NEREIKALINGOS IŠ

LAIDOS

AL SMITH’AS NORI BŪT 
KANDIDATU LIETUVOJE

j NEW YORK, vas. 8. — Bu- 
ivusis 1928 metais kandidatas

------------ ‘į krašto prezidentus Al Smi-
Praėjusiais metais Cook’o th’as paskelbė, kad jei demo- 

apskrities psvchopatinėj ligo- kratų partijos krašto suvažia- 
ninėj alkoholikų gydymui iš- vimas Chicagoj birželio mėnesį 
leista apie 48,000 dol. Šios Ii- jį paskirs kandidatu i prezi- 
goninės viršininkas reikalauja, dentus, jis mielai priims pas- 
kad ateityje alkoholikai būtų kyrimų ir tada ves savo parti- 
gydomi Bridewell kalėjimo Ii- jų tikron pergalėn rudens rin- 
goninėje ir po išgydymo būtų kimais.
priversti kalėjime dirbti nors

LITVINOVAS SUSTOS 
KAUNE

Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisaras (ministeris) 
Litvinovas, grįždamas iš Že
nevos, važiuos per Lietuvų ir 
vienai dienai sustos Kaune. 
Matyti, tarsis su Lietuvos vy
riausybe kuriais nors reikalais.

Kinų kareiviai Mandžiūrijos apkasuose. Nustatę kulka-Į 
svaidj laukia japonų puolimo.

vienerius metus. Tuo būdu jie ; 
būtų atpratinti nuo alkoholio' 
Vartojimo.

KONGRESO ATSTOVAI 
NUSIDIRBĘ

KERENSKIS LANKYSIS 
LIETUVOJE

ROMA, vas. 9. — Šventasis 
Tėvas Pijus XI vakar audien- 
cijon priėmė Romos bažnyčių 
kunigus pamokslininkus, kurie 
skirti sakyti pamokslus Gavė
nios metu.

Šventasis Tėvas j juos kal
bėdamas pažymėjo, kad. šian
die vyksta dvi pasauliui svar
bios konferencijos, iš kurių 
pasaulis turėtų sulaukti daug 
ką gera. Bet kas iš to, kad to
se kon f erenei j ose-dalyvau jan - 
tieji Įvairių valstybių vadai v- 
ra nereligiški. Jiems nė ne 
galvoje prieš pradėsiant svar-

ŠANGHAJUS, vas. 9. — 
Visą praėjusių naktį japonų 
matymai, jūrininkai ir karei
viai kovėsi pačiam Šanghaju- 
je ir Woosung tvirtumų apy
linkėse ir išaušus pasirodė, 
kad jie nieko nelaimėjo. Kinai 
kareiviai atsilaikė savo pozi-

SUIMTAS KLAIPĖDOS 
DIREKTORIJOS PRE

ZIDENTAS

cher’is gal dar šiandie bus 
statomas teisman ir kaltina
mas išdavikiškume.

PENKIŲ DIENŲ ATLYGI 
NIMAS

AVASHINGTON, vas. 8. — 
Oficialus kongreso abiejų rū
mų atstovų gydytojas dr Cal- 
ver’is skelbia, kad atstovams

finansų yra pavojaus. Sako, jie per
sidirbę.

BERLYNAS, vas. 7. — Lie
tuvos autoritetai suėmė (areš
tavo) Klaipėdos direktorijos

. Cook’o apskrities 
j komitetas nusprendė, kad pra- 

Iš Klaipėdos praneša, kad dėjus kovo mėn. 1 d. 4,442 da- 
jis sunkiai-nusikalto Lietuvos rhininkams ir tarnautojams už į STREIKUOJA 6,000 DAR-

Į Kaunu žada atvykti Pa
ryžiuje gyvenantis buvusia Ru 
sijos valdovas (carų nuvertus) 
Kerenskis, kuris nori laikyti 
Lietuvoje paskaitų.

KOVOJA SU UŽSIENIŲ 
GAMINIAIS

, . , . . prezidentų Otto Boettcher’į.
cijose, o kai kur .japonus dar T- i n- • T • A• i Jls kaltinamas veikime Lietu

vos negerovei. Jį suėmus, 
Klaipėdos krašto gubernato
rius tuojau paskyrė naujų ta
rybų iš vienų lietuvių.

Klaipėdos lietuviai jau se
nai skundėsi išdavikiškais Lie
tuvai Boettcher’io žygiais

ir atgal atbloškė.

AMERIKA PRIEŠINGA 
JAPONŲ ŽYGIAMS

washtn6ton, vas. 9. — 
Gauta žinia, kad japonų vy-

valstybei dažnai lankydamas šešias darbo dienas per savai- 
Berlynų, kur su vokiečių au- tę bus mokamos tik penkių da- 
toritetais turėdavo pasitari- rbo dienų atlyginimas, 
mų Lietuvos nenaudai. . _____________

NUTRAUKTI SUSISIE- 
K1MAI

BININKŲ
Lietuvos audimo pramoni- 

MANCHESTER, Anglija,' ninkai *teikė vyriaWbei P™- 
vas. 8. - 22 medvilnės dirb- šymą’ kuriu0 prašo

------------ žiaus, rekrutavo plėšikų gan-i
TIŽĖ, vas. 8. — Nutraukti jų. Ji gatvėje užkalbino du!

su Klaipėda susisiekimai. Šie- detektivus, manydama, kad tai

REKRUTAVO PLĖŠIKUS Tuvių uždaryta sustreikavus 
------------- į 6,000 darbininkų.

Miss Helen Lyons, 21 m. am- f' - ------------------
YRIGOYEN’AS YRA 

LAISVAS

kovoje su užsienių gaminiais. 
Prašoma paskirti didesnius 
muitus iš užsienių Įvežamiems 
gaminiams ir mokesčius tų 
gaminių agentams.

tymus kreiptis prie Dievo, j riausvbė planuoja panaikinti ^j-iindas" agaliau "akliūvo**" nos u^aryt°s. Vokiečių spau- iš kitur atvykę koki sukčiai į BUENOS AIRES, Argenti- 
Knrtn nnnroiK™ žfmnono JKo dcvvnin vnlstvbin sutarti tu. s . _ . . J dos atstovai neįsileidžiami. Te- Pasiūlė jiems užsiėmimų gan- na» vas- & — Iš Martin Gar-

metė ir priede dar reiškė juo lef°"U irgl neSal,ma suslsle- joje. Ir nuvedė juos abu į na- cla salo« vyriausybe paleido 
mi pasitikėjimų. kti* mus’ kur rasta Penki gau.los buvus> Sios respublikos prezi-

Klaipėdos vokiečių atstovy

be Kurio pagalbos žmogus čia,, devynių valstybių sutarti, ku- 
žemeje, nieko negali atsiekti. į riaįa užtikrinama Kinijos val

stybei neliečiamybė. Japonai“Mes visi esame Dievo ra
nkose”, kalbėjo popiežius, ' dabar galvoja sutarti panai

kinti ir pačių Kinijų suskal-liet Dievas užmirštas ypač to 1 . . v. . be atvyko i Berlvnų. Ji rei- ,• xi . dvti. Japonai nori žinoti, kaip , , . , , . cher’is,se vietose, kur vra svarsto- .................... •> kalama, kad Vokietnos vvnau-
tai atsineša tų sutartį pasi- 

; rašiusios valstvbės.

kalauja, kad Vokietijos vyriau
sybė Boettcher’o “pagrobimo’

kti.
Kur vra areštuotas direkto- nariai, 

rijos prezidentas Otto Boett- Jie visi ir Miss Lyons su- 
nėra žinoma. Kalba- imti.

denta Yrigoyen’ų.

SUIMTAS KOMUNISTAS

in-is žmonių likimas. Susirin
kę valstybės-vyrai, politikai, pareiškia) klausinių
bankininkai, finansininkai, ka- ’!■ Valstybių vyriausybė to- tuojau perduotų T. Sųjungos 
riuomenių vadai ir kiti prieš k««’« japonų žygiui griežtai tarybai. Klaipėdos vokiečiai

JAPONAI ĮSPĖJA BOL
ŠEVIKUS

pradėsiant konferencijas nepa 
kėlė savo akių i dangų ir ne- 
į aidėjo į galvas, kad visi šio 
pasaulio daiktai neklauso žmo
gaus rankos.”

pnešinasi. Amerika nusista- reikalauja sau apsaugos.
čius visomis priemonėmis gi- ____________
nti Kinijų nuo suskaldymo. KANCLIERIS ŽENEVOJE

ma, kad jis uždarytas kareivi--------------------
nėse, o gal paimtas į Kaunu, Į NAUJAS SUMANYMAS ! --------------

______________'________________ TOKIJO, vas. 8. — Japo-
i Chicagoj iškeltas sumany-filJ vyriausybei pranešta, kad 
mas, kad tiems visiems, kurie ladivostoke ir kitais Mand-

------------ neužmoka mokesčių, sąsiauri- žiūrijos pasieniais bolševikai
ŽENEVA, vas. 9. — Anų nti bet kokias mieste privilegi- išvysto kariškųjį veikimų. Ja-

Kriminalinė policija sulaikė 
komunistų partijos sekretoria
to instruktorių Garelį. Jis, tu
rėjo dar antrų pasų Baliaus 
vardu. Darant kratų, pas jį 
rasta įvairių slaptų instrukci
ją

POPIEŽIUS PRIIMS 
MUSSOLINĮ

ROMA, vas. 8. — Oficialiai 
paskelbta, kad šių savaitę, gal 
ketvirtadienį, Šventasis Tėvas 
nndijencijon priims ministerį 
pirmininkų Mussolinį.

IŠ NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJOS

GABUS LIETUVIS

, dienų Prancūzijos atstovas jas.

Lietuvis inžinierius Elsber- 
į gas, kuris nesenai baigė moks
lus Belgijoje, gavo aukščiau
sia tos mokslo įstaigos pažy
mėjimų.

ponų vyriausybė pasiuntė į- 
spėjimų bolševikų vyriausybei.

APŠAUDO TARPTAUTINĘ ŽENEVA, vas. 7. ' Čia _ _, __ v
SRITĮ skubiai atvyko Vokietijos kan- pas^ nepaprastų prakalbų už

v . , T. .nusiginklavimą, ' i ------------------------- cliens Bruenmg’as. Jis reika-' * _ . . .
ŠANGHAJUS, vas. 8. — lauš T. Sųjungos tarybos po-! Vakar tokių pat prakalbų a’p 77. ina7?°8 . °tot __________

Kinai stipriai laikosi kautynS- s'ė«io svarstyti Klaipėdos pasakė Anglijos delegatas. Tik f i BRIUSELIS, vas. 8. - Arti
se sn japonais. Ka. kur juos klausimą. Dėl posėdžio sužau- pastarasis nereikalauja griež- • £ ' * Charleroi anglių kasykloje iš-
j veikia ir atbloškia su dideliais kimo jis įdavė T. Sųjungos to nusiginklavimo, bet dlalinio. * ' p —

SUMAŽINTI IŠLAIDAS
BELGIJOJ ŽUVO 18 AN

GLIAKASIŲ
ŠIEMET NESTATYS ANT

RO CUKRAUS FABRIKO

Gautomis iš Kauno žiniomis, 
antras fabrikas šiemet nebus 
statomas. Numatyta padidinti 
nesenai pastatytasis Marijam
polėje cukraus fabrikas. Gal 
kitais metais bus statomas ir 
antrasis fabrikas.

galbos, kaip dar daugiau ma- ^ko sProff'imas ir 18-ai darbi- 
Kai kas spėja, kad jei šių ginti išlaidas. Juk ir šiandie ninkll užgriautos išėjimas. Jie 

gyvi palaidoti. 7 kiti išsigel-i • • -r • ■» t •
nautojų, be kurių galima pil
nai apsieiti.

jiems nuostoliais. generaliniam, sekretoriui atiti-
""K“1**! "k"J"1’ raš^ . [valstybių atstovai dirba už nu- yra galybės nereikalingų tar

poną, suburbėjo , v,enų tarp Kancliens Klaipėdos įmes- „igjnblayimų, gal konferencija bėjo. Jie labai apsvilę.
tautinę Šanghajaus sritį. Ki- tų vadina “tarptautiniu” mie- 
nai tada savo patrankas atsu- ' stu. Sako, pašalinusi vokietį 
ko prieš tų sritj, kuri turi būt prezidentų Lietuva peržengė

turės pavykimo.
Kiti pastebi, kad reikia pa-

vui nusiginklavimo j neutrali ir neturi įsileisti ja- Klaipėdos 1924 metais patvi-! aP’e Vo-
. . * . T-x I . .kietija. Ženevoje yra Vokietijoje, Ženevoje, Lit- ponų. rtintus nuostatus^ . , Jjos kancliens. *

SAUGOJA UTVINOVĄ
MASKVA, vas. 8. —< Bolše 

vikij atstovui
konferencijoje, ,„v-,
vinov’ui suteikta specialė po
licijos apsauga, kad koks ru
sas išeivis ten jo nenužudytų.

Kinų apšaudomoj srity yra 
ir amerikonų interesų.

ŽUVO 5 DARBININKAI
UŽ LEVVJS’O KANDI

DATŪRĄ

NUBAUSTI 2 GYDYTOJAI
TJTEBECK, Vokietija, vas. 

8. — Prof. G. Deycke teismo 
nubaustas dviejus metus ka
lėti, o dr. E. Altstoedt’as 
penkiolikų mėnesių

SUGADINTA 2,000 KNYGŲ

NEW YORK, vas. 9. — Čia 
gauta žinia, kad andai sugriu
vus Vatikano Knygvho daliai 
sugadinta apie 2,000 brangin-į 

Abudu |tinų kny^' knril> naudojimas f 
pripažinti kaltais apsileidime Į npbeKabma®
čiepijant prieštiiberkulo č;e

Pagaliau kanclieris pareiš
kia, kad Klaipėdos klausimas 
vokiečiams yra taip daug sva
rbus ir skubus, kad jis pats, 
kanclieris, asmeniškai daly
vaus tarybos posėdy.

GAL BUS TEISIAMAS Už 
IŠDAVIKIŠKUMĄ

KAUNAS, vas. 7. — Iš ūži- 
Be to, apie 12,000 tomų le-j mamos vietos pašalintas ir a- 

pais kūdikius. 76 kūdikiai mi-ingviau sugadinta ir Šias kny- raštuotus Klaipėdos direktori- 
rė ir 131 sirgo. gas bvs galima pataisyti. jos prezidentes Otto Boett-

SUDEGĖ AUTOMOBILIŲ 
PARODA

TOKIJO, vas. 8. — Gaisras 
sunaikino čia suruoštų Gene
ral Motors (iš Amerikos) au- 
tompbilių parodų miesto cent
re.

Praneša, kad1 majoras Cer- 
mak’as nusistatęs už senato
riaus Levus ’o kandidatūrų į 
krašto prezidentus iš demokra
tų partijos.

CALTANISETTA, Sicilija, 
vas. 8. — Ištikus sprogimui 
kasykloje žuvo 5 darbininkai.

NUTRŪKO DERYBOS SU 
VOKIETIJA

20 AREŠTUOTA

VIESULAS SALOJE

PARYŽIUS, vas. 9. — Re- 
union salų ištiko baisus vie
sulas. 48 asmenys žuvo.

ORAN, Algerija, vas. 8. —- 
Prieš 6 dienas Sabaros tyry- 
ne dingę trys prancūzai lakū
nai surasti ir išgelbėti.

8-ajam kongresiniam distri- 
kte, Chicagoj, areštuota 20 ri
nkimų teisėjų. Kaltinami už

ŽUVO 4 JAPONŲ LA 
KŪNAI

TOKIJO, vas. 9. — Arti

Nesenai tarp Lietuvos ir 
Vokietijos buvo vedamos de
rybos dėl sudarymo sutarties 
apie mokyklas. Tačiau pasita
rimai nedavė jokių vaisių, dėl 
to, kad Vokietijos vyriausybė 
nenorėjo atsižvelgti į Prūsijos 
lietuvių pageidavimus.

ORO STOVIS

suktybes, atliktas lapkr. mėn.iNegoya ore ausike1 ’ r’,i japo- 
4 d., 1930 m., piliečių baisa- -uų armijos lėktuvai ir abu nu- KĖS. — Šiandie debesuota; 
vimuosc. krito. Žuvo 4 lakūnai. vakarą numatomas sniegas.

CTTTCAGO IR APYLIN-
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DIENOS KLAUSIMAI

ĮVYKIAI KLAIPĖDOJE

1923 metais prijungtas prie Didžiosios Lie
tuvos, Klaipėdos kraštas pagal tam tikrą su
tartį gavo autonomiją, kurią, vokiečiai uo
liai visada stengiasi išnaudoti tos sutarties 
duodamas teises. Vokiečių per keletą šimt
mečių smarkiai suvokietinti vietos lietuviai, 
džiugumas dargi su lietuviškomis pavardė
mis, virto atkakliausiais lietuvių ir lietuvybės 
priešais. Jie yra vokietininkų gerai organi- 
kuoti. Tad, suprantama, jiems nesunku buvo 
sudaryti savo daugumą. Klaipėdos krašto sei
melyje. Dėl to Klaipėdos kr. gubernatorius, 
sudarydamas direktorija visada turi atsi
žvelgti į tos seimelio daugumos reikalavimus. 
Tad į tą direktoriją paprastai patenka aršūs 
vokietininkai. Tačiau dabartinė Boetcher’io 
direktorija ypatingai pasižymėjo savo neloja
lumu Lietuvai. Įvairiais būdais per drąsiai 
engja /vietos lietuvius, vokietina jų vaikus, 
stengiasi privesti Klaipėdos kraštą prie vi
siško bankroto. Aišku, tokie reiškiniai be ga
lo erzina ne tik Klaipėdos krašto, bet ir I). 
Lietuvos ir viso pasaulio lietuvius.

žo įstatymus. Pavyzdžiui, įstatymuose nuro
dyta, kad visi Lietuvos piliečiai 21 m. aiuž. 
turi dalyvauti Krašto rinkimuose, tačiau Di
rektorija į rinkimų sąrašus Lietuvos piliečių 
neįtraukia ir neduoda jiems balsuoti. Tuo ji 
atima piliečių savivaldybių rinkimo teisę.

5) Dabartinė Direktorija pradėjo vesti 
slaptas derybas su Vokietijos vyriausybe ir 
tuo parodė visišką nelojalumą valstybei. Pa
tirta, kad tokiose derybose dalyvavo net ke
letas Klaipėdos krašto vokiečių. Tuo tarpu į- 
statymuose nurodyta, kad derybas su užsie
niu tegali vesti tik Centralinė valdžia.

Susirinkimas atsižvelgdamas į tai, pra
šo vyriausybės traukti Klaipėdos direktori
ją atsakomybėn už valstybės išdavimą ir į- 
statymų laužymą.

Tokių susirinkimų buvo ir kituose Klaipė
dos krašto miestuose bei miesteliuose.

Vokietijos laikraščiai pradėjo daug rašy
ti apie Klaipėdos įvykius, gindami Kl. kr. di-1 
rektoriją. Taip pat pakėlė didelį šauksmą, 
kad “Klaipėdos vokiečiams gresia didelis pa
vojus iš lietuvių“. Be to, vokiečiai paleido 
gandų, kad Klaipėdos lietuviai rengia per
versmą, norėdami nuversti direktoriją. To
kiu būdų vokiečiai norėjo tik pridengti jų 
pačių skriaudas, daromas lietuviams.

Įvykiai toliau plėtojosi.
Lietuvos Atstovybė Wasliingtone, D. C., 

vasario 6 d. išleido šitokį pareiškimą:
“Nesenai Lietuvos vyriausybe susekė', 

kad keletas asmenų, užimančių valdiškas vie
tas Klaipėdos krašte (autonominėje'Lietuvos 
teritorijoje), vedė kaimyniškos šalies sosti
nėje slaptas derybas dėl to krašto reikalų. Vi
sai atsitiktinai, dokumentališkas to fakto Į- 
rodymas pateko į Lietuvos vyriausybės ran 
kas. Dokumentas įrodo, kad vienas iš jų slap- 
tderybų vedėjų buvo p. Boetclier Is, Klai- 
nėdos Krašto Direktorijos Prezidentas.

Klaipėdos Krašto gubernatorius Merkys 
pirmą tuo reikalu žingsnį padarė vasario 6 
d., paskelbdamas aktą apie pašalinimą p. 
Boetcher’io, kaipo neištikimo viršininko, be

KAS PERNAI IŠRASTA
Kai pasibaigia metai daro I 

mi įvairūs balansai. Kai kam 
net nusibosta jų klausytis, ta
čiau vieniems įdomus balansas 
vienokių įvykių, kitiems kito-1 
kių. Ulžtat laikraščiui tenka 
pastebėti visokių, pav., šį kar--, 
tą norisi paskubti kas išrasta! 
pereitais metais.

Pernai buvo daug viso ko: 
išrasta-,- ištirta, patobulinta.I 
Atkreipė daugelio dėmesį su-! 
sisiekimo priemonių tobulini- į 
mas. Lėktuvais pasiektas iki1 
tol negirdėtas greitumas 749 
kilometrų per valandą. Tas 
greitis yra beveik toks, kaip j 
didžiosios anuotos kulkos. -Tie { 
sa, tas greitumas neilgai iš lai- Į 
kytas, bet faktas, kad tokio , 
greičio lėktuvus galima sta'y- , 
ti. Jei tokio greičio lėktuvas j 
galės tarnaut susisiekimui, j 
ko tenka su tvirta viltim lauk 1 
ti, tai per vieną dieną ateity į 
bus galima tolimas keliones j 
atlikti.

Rakietinis lėktuvas taipgi! 
labai patobulintas. Nustatyta, j 
kad jis tinka laiškams vėžio- įI
ti, bet dar bijoma tvirtinti, j 
kad juo galės skraidyti žino-1 
nės. O ką galima žinoti, gal 
šiemet tie lėktuvai iki liek i 
bus patobulinti.

Profesorius Pikardas iškilo 
lėktuvu 16,000 kilometrų aukš 
tyn į orą, vadinas, daugiau kai 
dvi mylias, ištyrė oro sudėtį 
tokioj aukštumoj. Šiemet ke
li mokslininkai rengiasi dar i 
aukščiau pakilti. i

JUOZAS GALEVIČIUS — DIDYSIS 
ŠVIETIMO GERADARIS

nors patsai neturėjo progos mokslų eiti, 
į taip remia mokslo įstaigas ir parodė tiek 
! gražios širdies. Amerikoje yra daug tur- 
I tingesnių žmonių ir mokslus ėjusių, bet 
Į J. Galevičiui tenka pirmutinė garbė, nes 
|«jisai iš pasauliečių yra pirmutinis tokią 
I didelę auką Lietuvių Kolegijai suteikęs.
Svetimtaučių kolegijos turi labai daug 
panašių ir daug gausesnių, didesnių sti
pendijų, kuriomis neturtingi bet gabūs 
jaunuoliai išeina aukštus mokslus ir pa- 

| lieka naudingi savo tautai ir Dievui. Pas 
j mus lietuvius tokios stipendijos tai dar 
j naujanvbė. Būtų gera, kad šitas Juozo 
Galevičiaus pavyzdys paskatintų mūsų pn- 

i siturinčius lietuvius katalikus' ir kad jie 
| sukurtų panašias stipendijas savo vardu 
mūsų tautos naudai ir Aukščiausiojo gar
bei. Lietuvių padėtis čia Amerikoje žy- 

i miai pagerėtų, nes atsirastų daugiau mo- 
į kytų žmonių, kurie darbuotųsi savųjų ge- 
i rovei.

Šiomis dienomis į Amerikos Lietuvių 
istoriją įsirašė didžiai nuopelningas dar-l . Tok*as stipendijas gali įsteigti ne tik 
bais geradaris Juozas Galevičius, šv. Ka-j v^pnas asmuo, bet ir keli asmenys gali 
zimiero parapijos, Worcester, Mašs. Norsi SUflaryti vieną stipendiją. Čia kaip tik 
Juozas Galevičius jau seniai žinomas sa-Į ^ra ProSa mažiau turtingiems tinkamai 
vo duosnumu bažnyčioms, vienuolijoms i r, suvartoti savo uždirbtas skatikas. Reikia 
tautos reikalams, tačiau sausio 14 d. 1932. Pastebėti, kad kaip tik tie mažiau turtin
iu. savo duosnumu jisai pralenkė daugelį,^ Įr sudeda tūkstančius dolerių, kuriais 
ir atsistojo pirmųjų geradarių eilėse, į_ I oabuia įsigyti mūsų švietimo ir gailestin- 
kurdamas prie Amerikos Lietuvių Kole- ®uvm0 išbaigus. Panašiai ir Juozas Gale

vičius, nors jau seniai gyvena Amerikoje, 
visą tą laiką sunkiai dirbdamas, dorai 
ir blaiviai gyvendamas, susitaupė gražaus

gijos stipendiją $5,000.00 neturtingiems 
lietuvių vaikams eiti mokslus.

Stipendija arba fondas pasilieka ne- . .
liečiamas, tiktai iš paaukotos pinigų su- ■ skatlko> kuri tinkamiausiu būdu mokėjo 
mos nuošimčiai bus vartojami vienam lie ; sunaudoti.
tuviui jaunuoliui, kuris yra neturtingas,! gavo kilme ,]UOzas Galevičius yra iš 
bet nori būti kunigu. Tokiu būdu stipendi-1 Pelnyčių kaimo, Kalvarijos parapijos, Ma
jos steigėjas keleriopu būdu padarė gerą; rijampolės apskrities. Gimęs 1867 metais, 
darbą: viena, jisai sušelpia vargšą moks I nuo savo jaunų dienų sekė lietuvių tautinį 
leivį, kad tasai galėtų palikti kunigu; ant-Į judėjimą, skaitė lietuviškus raštus; taip
ra, gausiai paremia naujai įkurtą lietuvių 
aukštąją mokyklą, tuomi įrodydamas savo

ir šiandie jisai remia ir skaito visus lie
tuviškus katalikiškus laikraščius, jisai re-

gvvą patriotizmą; ir trečia, jisai pareis-: mia lygiai ir visus mūsų tautos reikalus
kia didelę Dievo'•meilę, nes savo sutau- 
pintus skatikus sunaudoja naujij kunigų

Tikybiniai susipratęs, pamaldus žmogus 
remia gausiai savo parapiją. Aukštos do

. . . Susisiekimcfe srity naujas ve-
savo vyriausybės žinios vedančio derybas su į cepelinas. Jis
svetima valstybe. • -traukiami prįpelelh, kaip

P. Žygaudas, gausingiausios partijos vie- [lėktuvas ižvy8t0 gr(.įtį iki 150 .
tos seimelyje narys, buvo pakviestas sudaryti įįiometrų. Ateity traukiniŲ, uie.

paruošimui. Stipendijos įkūrėjas ir sau; ros žmogus, blaivybės šalininkas. Tiktai 
naudingą darbą atliko, nes tasai klierikas. į tokis žmogus, gražios prakilnios širdies, 
kuris jojo stipendija naudosis, melsis už i gali suprasti ir paremti visus darbus, kil
savo geradarį, ypač per šv. Komunijas; rįe dirbami tautos labui ir Dievo garbei, 
įsišventinęs gi į kunigus, kasdien atminsj Įsteigtoji Juozo Galevičiaus stipendija 
jį savo šv. Mišiose. Ir laikui bėgant tokių' ilgus inetus minės jojo nuopelnus mūsų 
kunigų skaičius augs vis daugiau ir dau- j lietuviškajam katalikiškajam švietimui, 
giau. * Duok mums, Dieve, daugiau tokių gera

Pažsrirfėtina, kad Juozas Galevičius,' širdžių susipratusių lietuvių! IK. J

Sausio 21 d. Klaipėdoje įvyko gausingas i Direktoriją vietoj tos, kuriai vadovavo P-cepelinų sistemos kiekis 
lietuvių sūsinnkimas, kuris priėmė sias re- Boetcher’is. Žygaudui atsisakius tai daryti,į toma daug. kur įveBti

Kur prieš porą mėnesių šią ir ■ ilgiausią tiltą Hudson rai todėl sugriuvo, kadangi
numa

zoliucijas:
1) Dabartinė Direktorija, stovėdama iš

tisus metus Klaipėdos Krašto priešaky, engė 
ff varžė lietuvių tautos augimą ir brendimą 
šiam krašte. Griauja lietuvių mokyklas, ne
leidžia joms plėsti^, nepatvirtina mokytojų.

2) Direktorija laužo autonomijos statu 
to 27 paragrafą, kuris Klaipėdos Kraštui nu
stato dvi oficialias kalbas. Direktorija, apsi
lenkdama su šio paragrafo nuostatais, pasky
rė į vietas tik vokiečius, ir net svetimtaučius, 
visai nemokančius lietuvių kalbos.

3) Šiais sunkiais ekonominiais laikais Di
rektorija, nesugebėdama orientuotis, veda 
kraštą prie visiško ekonominio bankroto.

4) Krašto Direktorija akiplėšiškai iau-

p. Toliušis, lietuves advokatas, baigęs moks
lus Jungtinėse Valstybėse, buvo paskirtas lai
kinai eiti Direktorijos pirmininko pareigius.

Tuo tarpu p. Boetcher’is nepripažino sa
vą pašalinimo ir bandė eiti savo pareigas.

Krašto gub. p. Merkys pasiūlė seimelio 
prezidentui nurodyti seimelio didžiumos na
rį, tinkantį sudaryti naują direktoriją.“

Taigi, vokiečiai parodė nepaprastą drą
są ir atkaklumą Atrodo, kad jit šitaip elgia
si, Vokietijos pamokyti ir remiami.

Šiomis dienomis amerikonų spauda pa
skelbė sensacinę. žinią apie tai, kad Lietuvos 
kariuomenės karininkai suėmė Boetcher'i u

Olandija nusausino

vanduo lyg jūroj bangavo, da- 
jbar ten trobos auga kaip gry- 

Zuide- bai po lietaus.
rio etžėrą. Ta valstybė be karo, Amerika pastatė didžiausią
be kraujo praliejimo plečia pasauly namą Naujorke, Taip

Bridge.

W. T. Scanlon

Dieve, pasigailėk 
Imusų

Didžiojo karo (1918 "metų) apysaka — 
amerikonu “Vakarų fronte 

nieko naujo“

išvertė P. ir K. Jurgėlo# (Jurgelevičiai) 

(Ištrauka)

Vieta, kur aš dabar guliu, yra visai 
atvira... Jokių kviečių... nėra nieko, kas 
galėtų mane pridengti... Aš guliu veidu 
žemyn, mano nosis beveik užkasta, ran
kos priglaustos prie šonų... Aš labai no
rėčiau būti plonesnis... Mano dujokaukė, 
atrodo, stumia mane aukštyn į orą... Aš 
būsiu dabar pakirstas liet kurią sekundą... 
Aš deruosi su savim, kurią kūno dalį au-
kotL. Mano galva jaučiasi saugi... Aš

turiu ant jos šalmą... Aš užvožiu šalimą 
žemyn ant akių kiekvienu atveju, kai tik

■B

k

jiems statytį buvo bloga me 
Statybos žinovai pernai at- dlžiaga naudojama. Išrastoji

kreipė dėmesį į statybos me
džiagos tobulinimą. Išaiškin
ta, kad daug katastrofų nuo

krašto teritoriją tinkama že- pat Amerika pastatė didžiau-i to pareina, kad tiltai ir mū-

Klaipėdos vokiečių atstovai kreipėsi į Vokia- ųgvoje. Bet Boetcher’is, greičiausiai, yra su-
tijos vyriausybę, kad ši šauktųsi į Tautų Są
jungą. " ‘Iv

Nėra abejonės, kad Vokietijos vyriausy
bė aiškiai stos Klaipėdos vokietininkų pusėn 
ir tuo būdu Tautų Sąjungoje sudarys Lie
tuvos vyriausybei nemalonumų.

Jei Boetclier’į savavališkai suėmė Klaipe-

nntas Klaipėdos kr. gubernatoriaus įsakymu, 
kaipo išdavikas ir neigiantis gubernatoriaus 
autoritetąkuris yra' Klaipėdos konvencijos 
(sutarties) nustatytas.

Kiekvienas lietuvis senai trokšta, kad 
lietuvių Klaipėdos kraštas būtų iš lietuvių 
sudarytosios direktorijos valdomas. Tik tada 
pasibaigtų persekiojimai Klaipėdos kraštodoje esanti Lietuvos kariuomenė, ar kokio 

direktorija sudaryta iš lietuvių. Taip pat, o-į nors kalrinink'ų grupė, tai aišku, kad Lietu- ! lietuvių ir būtų pastotas kelias vokietininkų 
są nutrauktas susisiekimai su Vokietija, iri vos vyriausybei tektų kiek nemalonumų Že- ( savavalei.

•j -

kulkosvaidžio kulka krinta prieš mane ir 
taško purvą į mano veidą ir akis... Aš 
svarstau, kuriai kūno da,;ni aš galėčiau 
leisti nukentėti... Mano dešinioji ranka ne
turi būt,i paaukota, aš ją daugiausia var
toju... Ne, aš turėsiu leisti savo kairei

tyn ir stebi kūno dalių kritimą žemyn. 
Gabalėliai krinta ant manęs. Tai pirmas 
toks taiklus šūvis, .kokį aš bet kada 
čiau. '

tokiomis aplinkybėmis... Gal būt Jis ma
nys, kad as-mėginu įtikti paskutinę mi
liutą... Ką Jis bemanytų... Aš vistiek m-

; nu išsigelbėti...
Mano pozicija dabar yra beviltiška....

Aš turiu melstis.... Aš negaliu iškelti ran-
rankai kulką sutikti... Aš susitraukęs ap- j kos> kad galėčiau persižegnoti... Aš prade- 
siverčfu ant kito šono, stumdamas savo | du kalbėti “Tėve Mūsų“, bet neatrodo, 
kairį šoną ųpriekį... Po šimts pypkių! ne, j kad tokia malda aitam momentui tiktų... 
mano širdis yra kairiame šone!... Aš su- ; “Sveika Marija’’ atrodo per švelni... “T\- 
kuosi atgal... Mano kojos neapsaugotos... kiu’’ atrodo ilga ir paini malda... Aš tu- 
Ar aš galiu savo kojas aukoti’... Mano t rįu kalbėti tokią maldą, kuri turėtu be-
mintys grįžta prie šokių gimtinės mieste... 
Didžioji šokių salė... šviesos, muzika, mer
ginos... Liusė tikrai gali šokti tustepą... 
Viviana buvo lengvų kojų... bet Mary tė 
visų dailiausiai valsą šoka... Niekad dau 
giiau nebešokti!... Ne, aš negaliu kojų pra
rasti..*

Sviedinys krinta dešimties žingsnių 
atstume nuo manęs ir pataiko tiesiai į

tarpiško ryšio su ta būtimi, kokioj aš da
bar esu** Aš negaliu dabar rizikuoti...

Galų gale aš.pasirenku “Dieve, pasi
gailėk manęs!’’... Tas geriau... Aš tai kar
toju ir kartoju...

Aš apsižvalgau aplini^ ir matau kitus 
vyrus. Mano maldoje reiškiasi savimyla ..

; Aš ją pataisau: “Dieve, pasigailėk mū
sų!’’... Ašx atkakliai tai kartoju... Aš no- 

Guldą-Jo kūnas iškyla į orą, nelyginant riu, kad Dievas žinotų, kad aš tikrai tu- 
išversto medžio Šaknys. Aš galiu atskirti į riu tai galvoje... Aš jaučiuosi kaltas. Aš 
jo kojas, rankas ir liemenį. Mano akvs, į nesimeldžiau ilgai... Gal būt. Jis neras 
tartum užhipnotizuotos, seka kilimą aąkji- mane esant vertą apsaugos, jos prašant

K

» f

tvirtą medžiaga būsianti nau
dojama tiltams statyti, p,-r k u 
riuos važiuos traukimai.

Kiti mokslininkai deda pa 
stangas patobulinti tolregį. 
Pirmieji to aparato mėgini
mai padaryti, bet dar daug 
netobulumų.

Filmų gamintojai ieško bū
du pūdanti lengvai ir tobu
lai spalvotus filmus. Nors 
spalvoti filmai jau išrasti, čc 
jie dar netobuli, sunkiai pagr. 
minami, neaiškūs vaizdai,

D. N.

Liiik — cink... kulkosvaidžio kulka 
meta kelis smulkius akmeniukus į mano 
šalmą. Aš nutraukiau savo ginčą su Dievu 
ir grįstu prie savo maldos. Aš noriu gy
vas išlikti!...

Užpakaly savęs vėl girdžiu Vilmai- 
tą. teų kartą jis šaukia mane. _

— Numesk man kramtomojo, ar gir
di, Napail

Ar tas žmogus nežino, kad čia karas 
tebevyksta i

Kaip tik tą momentą kapitonas Vo
ras sušunka: . 1

— 97-ji kuopa, užimti miestelį!
Aš nenoriu keltis, bet priverčiu save. 

Matau ir kitas figūras judant*. Vos mums 
pradėjus slinkti į priekį, pasigirdo majo
ro Siblingo balsas iš šono, iš miško:

97-ji kuopa, laikytis vietoje! 
Perduodamas įsakymas įsikasti ir lai

kyti turimąsias pozicijas. Aš esu nesuar- i 
«

tam lauke. Per kokią dešimtį žingsnių 
nuo manęs priešąky matyti paskutine iš
arta vaga; ji sudaro gana didelį griovelį. 
Aš šliaužiu į ją ir pradedu knistis miuks- 
tam purvyne, norėdamas kiek pagilinti 
duobę, kad galėčiau jon įsiristi. Netrukus 
fetanlis prišliaužia ir pasirenka vietą ne
toliese. Bredertonas, Deilis, llankal.as, 
Robertas ir dar keli vyrai prišliaužia per 
suartą lauką ir įsikasa abipus manęs. Mes 
mažai kalbamės ir daug kasame. Mes ge
rai nusiteikę. Įtempimas dingo. Mes jau
čiamės saugūs nors artilerijos šaudymas 
vis dar tebėra smarkus. Bet mes vis dėl
to ką nors veikiame.

Dabar yra popietis, nors ir yra tam
soka dėl dulkių, dūmų ir dujų gausumo. 
Keli lėktuvai -skraido viršum lauko. Jie 
žemai skrenda ir turi juodus kryžius a* 
pačioje. Jie negali mūsų gerai matyti dėl 
tiršto dulkių rūko, esančio viršum mū
sų. Bet jie nė kiek nepagerina mūsų ūpo, 
ypač kai jie pradeda šaudyti iš savo kul- 
kosvaidžią.

(Bus daugiau) ................

Si mas
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BAISŪS UŽSIMOJIMAI!
Penki kontestininkai norėjo 

pralenkti. Gilienė 
pabėgo nuo Petrausko

Žvirblis, Rėkus, Misiūnas laužiasi į pirmas pozi
cijas. Kiti kontestininkai taip pat eina pirmyn

Pereiti), šešetadienį jubilieji- nas iš Ttoselando taip pat po
niam “Draugo” vajuje vos J į eitų savaitę daug trukšmo pa Bugentavičius, 1616 N. Lin- mirties.

Rėkus, 1350 Wabansia avė.,! 
Chieago, III.................... 90,960

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III........... 85,850

Vaiky Skaitymai

Kaip reikia elgtis tolių lizdus, jei su suaugusiais
Geras ir padorus elgimąsi nė-į kallmsi šiurkščiu ir nemanda-

T, , „ , — ------ ----- ? - —- ---------- ’ —e Pu balsu, jei stengias kitusRockwell st., Chieago 85,o00 , , , . T ....
kad paprastai manoma. Ir gero j pajuokti, iš kitų pasityčioti. 

A. Žolynienė, 6709 Archer elgimosi taip pat reikia kas-i Toki vaikai mano, kad tuo sa
avė., Chieago, III........... 78,700 dien mokytis, kaip ir kito ku-vo negražiu elgesiu jie pri-

P. Pnbijonaitis, 2320, W. 23 ™.moks)o- paša-, lygsta vyreaniosionis. Bet taip

O Kazlauskienė, 4356 S.1 , , , , ., , . . ira toks lengvas daiktas, kaip

“sudie”. Yra vaikų, kurie ne-į NAUJAS DIREKTORIUS 
moka nei mandagiai paduoti Į Vietoj tragiškai žuvusio Ba- 
kitų prašomąjį daiktų, nei mari! Itijos transporto b-vės direk- 
dagiai paimti, kada jiems yra i tariaus Greblingo tos bendro- 
kas duodama. .Jie arba meta, į vės direktorium paskirtas P. 
arba stveria, griebia, lyg žvė- į Virakas. P. Virakas Ameri- 
riukai. Yra vaikų, kurie labai . kos spaudoj daug rašęs bele- 
stačiokiški su savo tėvais ir tristikos ir šiaip įvairiais klau

PI., Chieago, Ilk .........  68,506

vos nėįvyko kai kam baisių da | darė ir visų dėmesį į save pa- eoln St. Chieago, Ilk 61,900 
lykų. Penki kontestininkai lia-Į traukė. Žvirblis, pralenkęs Žo- Valančius 1226

kvti, kad gerai elgtis tenka mo Įmanydami jie labai klysta. To- 
kyti per visų gyvenimų, lig iki vaikai yra tikri vargšai, 

Įverti didelio pasigailėjimo. Jie

šinskienė, Varakulis, Janušau
skas, Gubysta ir Stulginskas,

lynienę, Kazlauskienę pradėjo CicerOj p,
grųsinti Mandravickui; Rėkus’

. Kiekvienam, malonu susitikti i™1"0 <la"s rl'p<'9ni° t,''vams- 
S. 50 ir pasikalbėti su gražaus elgc 10 br,na 'takiausiai ue-
61,600 šio žmogum. Bet ypač yra ll“"nlnK'' viskas nesi-

mėgsta tai parodui prie sve
timų žmonių. Tuo jie daro gė
dų ir sau ir savo tėvams.

Taigi, negera yra negražiai 
elgtis, o reikia stengtis visada 
būti mandagiam, kukliam, pa
doriam. Senovės romėnai, gra. 
kai, persai ir kitos tautos iš

shnais. Be to jis yra parašęs 
rohiar.ų apie Vytautų Didįjį.

Greita
PAGELBA

nuo skaudėjimo

nieko viens kitam nesakyda- taip pat netoli Mandravicko,
nii, buvo užsimoję ant Stanci
ko. Jei tas užsimojimas būti’

o Misiūnas, pralenkęs Grybų, i y°mencine> ave' 
Staniuliui iš tolo šaukia trauk

pavykęs, vai, Stancikui ir joĮtis iš kelio. Be to, smarkiai
šalininkams būtų buvę lig Ne

drebėjimas, t. y. Stanci-t pirmyn pasivarė ir philadel- 
phietis Kondratas, kuris žada

būt pajutęs stovįs užpaka- netrukus dar visiems didelių
suprizų padąryti.

O kaip su kitais?

A. Condratas, 1706 S. Ma-įlinksma matyti mokanžius
Phila Pn !ž,ai elgtls vaikus- Jei vaikas "
į ima, ra. . . . .vra kalti dėl savo nelaimių.

. . . mandagiai, švelniai atsako į| xt .. 1
.........■'•••.................... . . . ‘ Nes, iš tikrinu, kas su noni| paklausimus, jei nesikiša, ne-l.

Vaicekauskas, 4242 S, Ma- klausiamas

seka ir jie kaltina kitus, bet j vaikų, ir jauni mo bendrai, rei 
negali suprasti, kad jie patys i kala vo, kad kalbėtų su vyres

niaisiais tik stati, o ne sėdė-

net penkių energingų vaji- 
.ninkų! Nors žygis nepavyko, 

sbet tai nereiškia, kad Stan- į
cikas yra “safe”. Varakulis, Į O -kaip su Staniuliu, Gry- 
Rašinskienė tik už žingsnio !^)U’ Aukškalniu, Mandravicku, 
nuo jo, G.ubysta, Janušauskas, Kazlauskiene, Žolyniene, Pabi-

Stulginskas taip pat neto’i. 
Žodžiu, pavojus Stancikui iš 
visų pusių.

įGilienė pabėgo nuo Petrausko

jonaičiu, Bugentavičiuin, Va
lančiu, Vaicekausku, Gaįžaus- 
ku ir kitais? nevienas klausia. 
Kų jie mano įžiūrėdami į tai, 
kaip kiti juos paveja ir pra-

Paulius Petrauskas, dinamiš- enkia? Well, kų jie mano, tai

j \ suaugusių kal- 
plewood ave., Chieago, III. bas, jei padeda, kiek galėda-

................32,000 mas, kitiems, o ypač mažes-
Gaižauskas, 148 E. 107tb st.,iniems ar silpnesniems, jei ne-

Roseland, III................. 31,910 sėdi kambarY sa kePure> nešn-
• v kauja, nešvilpauja, — tai, ga-

J. Vaičaitis, 424 Dean St., I ]įnia drųsiai sakyti, kad jis 
Scranton, Pa.................... 25,850 užaugęs nesutiks gyvenime ne

Bacevičius, 1850 Wabansia' nugalimų kliūčių, kad jis visa- 
Ave. Chieago, III........... 24,200 da susilauks iš kitų paramos

iir pagalbos.
Ip. Taruška, .............. 20,350

. Yra tokių vaikų, kurie ma
no. kad jie didvyriškai elgia
si, jei

A. Langman, 1334 So. 48

kas “Draugo” kontestininkas 
Rytų Šalyje, stovėjęs užpaka
ly energingos Bridgeporto 
kontestv A. Gilienės, vienu me
tu buvo šastelėjęs pirmyn ir 
Gilienę pralenkęs. Bet Giiie-. ’ I I

jie patys, jei ne šiandie, tai 
ryt pasakys; ne tik pasakys, 
bet ir darbu įrodys. Laukia
me iš jų didelių suprizų.

Ketvirtadienį susirinkimas
. , Ateinanti ketvirtadienį, va-

nė, lvg nujausdama, kas atsi-’ . o .’ . . » \rsario 8 vai. vak^ Aušros Y ar 
tiko, ėmė ir pabėgo nuo Pe- , ..’, , ty parapijos saleje saukiamas
trausko. Ka dabar Petraus- • ■ , . ,. . ,... visuotinis kontestininkų susi 
kas darys, netolima ateitis pa- ,
rodvs.

Žvirblis, Rokus, Misiūnas 
laužias į pirmas eiles.

. Trys kontestininkai: Žvirb
lis iš Melrose Park, Rėkus ir 
Nortb Side Chieago ir Misiū-

VISĮI DĖMĖSIU!
VISUS AMERIKOS LIETU

VIU KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI 

ŠIE LAIKRAŠČAI

kuriame bus nutar
ta vajaus baigimo diena. Pa 
tvs kontestininkai nutarė va 

(jų pratęsti, patys turės me ta 
i tyti baigimo laikų. Visiems 
Chicagos ir apylinkių kont's- 
tininkams pasiųsta tuo reika 
Įu laiškai — pranešimai. Iš 
anksto kviečiu visus susirink
ti.

Vajaus vedėjas

Ct., Cicero, III............. 17,700

A. Nemčiauskaitė .. 8,500

arbininkas”, eina dų
Kartu savaitėje, 366 
Brondway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

“Draugas d i 233-j
So. Onl by A\c. i'bicago,

III. Kaina metams $6.0').
_________________ \

Kontestininkų stovis iki 
vasario 9 d.

V. Stancikas, 1706 W. 47
st., Chieago, III...... 338

P. Varakulis. 724 Wost 18
St. Chieago, III.. 337,000

F. Gubysta 4335 S. Mozart 
St. Chieago, Tll. .... 318,050

A. J. Janušauskas, i301 S.

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

$2.00.

Laivas »» savaitinis
2334 So. Oakley Ave. Chi
eago, III, Kaina metams 

» $2.00

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

Daugelis dalykų gali iššaukti gal-

imsis padėti tiems, kurie nuo
lat juokiasi tyčiojasi iš kitų,

darni, sakyti) tik tų, ko yra 
klausiami, ir kad niekad ne
meluotų. Melas buvo laikomas 

kurie kiekviena proga kitus j didžiausia nuodėmė. Taip an- 
stęngiasi nuskriausti? įklėdami vaikus, jie snsilank-

Gern chninnri L-nin davo jų garbingi) Vyrų. Ir vos Skaudėjimą, ir kitus skausmus,krero OlglinOSl, kaip saK\ ta, & • bet yra vienas dalykas, kuris visuo-
reikia nuolat mokytis. Ir moks senovės lietuviai, kaip pasa
las yra nelengvas. Kiekvienas koja istorikas Daukantas, taip 
žino, kad yra daug lengviau pat iš pat mažens rūpinosi vai
gauti ką nors iš kito, bet pa- j<ua auklėti gražiai ir padoriai, 
sakyti už tai mažų žodelį “dė
kui” yra taip sunku, kad, ro
dos, lūpos negali sujudėti. Y- 
ra vaikų, kurie įeina į sveti
nius namus, kaip nebyliai. 
Jiems sunku vra ištarti iei-

ųepraleidžia neužkabi
nę kitų vaikų, jei negali susi
laikyt nemetę akmeniu į pra-jnan^ dtl ėdžius “lpba dienų’

met suteiks jums pagelbą!" Tikrai 
paimkit vieną ar dvi tabletes Bayer 
Aspirln. Jūsų kentėjifrnas Išnyksta. 
Pagelba ateina tuojaus, nežiūrint 
k-okia- priežastis vertė jūsų galvą 
svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Asplr’.n yra nekenksmingas
... . T . . ......— negali paveikti širdį. Todėl nėra

1 odei ir Lietuva senais laikais reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks”. Bereikalinga 
yra kęsti kokį nors skaudėjimą, kuo
met jus galite gauti Bayer Aspirln. 
Tai yra palaima moterims, kurios 
kenčia reguliarius sistematinius 
skausmus; vyrams, kurie turi dirb
ti nežiūrint akių įtempimo, nuovar
gio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą nuo šal
čių, nuo neuritis, reumatizmo, lum
bago. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirln — su Bayer ant dė
žutės Ir tabletėlių. Visi aptiekininkal 
turi Bayer Aspirin tabletes.

buvo galinga ir garbinga vals
tybė, nes' buvo gerbiamos kil
nios žmonių dorybės. Reikia 
atminti, kad tikras didvyris

»i yra tik tas, kurs yra manda-
Sutkus 1007 Elgllt st.,AVau-!, - ,. v . , . . . .v. j i i , ,, I finis kuklus švelnios- širdies f° ’ (bėganti sum ar kate, jei įsdu- ar laba vakarų, ar rytų , o »lls’ Klll'1Ub> svemios suuies.

Tll Z? OftAkegan, III....................... .. 6,250 ,

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

Valaitis, Luzerne, Pa. l,OlMJ

M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 
llerrin, III......................... 1,000

J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 
E. St. Louis, III............ 1,000

PRAŠOME PAVEIKSLŲ

;ria kregždžių ar kitų paukš-Į išeinant, atsisveikinant, tarti

Kurie kontestininkų dar n*- 
ra pridavę savo paveikslų k’i- 
šei (cnt) padaryti, prašome 
priduoti. Gražu būtų, jei visi 
kontestininkai-ės turėtų savo 
klišę (cnt).

TIK SU REVOLVERIU 
BEGALIMA...”

Šių metų pačioj pradžioj A- 
merikoj perstojb mokėjęs 
‘Tautinis bankas”; su juo 

drauge užsidarė ir 44 jo sky» 
i‘iais.

Sužinoję apie tai vieno mies 
telio Pietinė* Karolinos vals
tybėlėj du gyventojai Herbei-

oOtli (t., ( icero, III. .. LSi.ooO - įas j^įĮerj>s įr Benjaminas v'u.l 
O. Kačinskienė, 1639 S. 5o j vartas, prildausų ti miest 'Lo 

Ave., Cicero, Tll..........  326 130 Į diduomenei, su gibklais nuė
. „. . . , , ..-,0 c rJjo j uždarytų bankų ir iš pi-A. Stulginskas, b.28 S. 50 . ; . J _ * 1

. ... ' o 'mgimo skyriaus pagrėbė 2000Ave., Cicero, III.......... -207,8d,l., . J , _ ,
idolenų. Pabėgę iš banko ir 

M. Varkalienė, 6315 Soiil’r į pinigus paslėpę miške, jie vėl 
coln av., Chieago, III. 206,620Įsugrįlžo į miestelį ir prisista- 

Ag. Gilienė, 1313 Emerald tė policijai, prisipažindaml, kų 
Ave., Chieago, III. .. 197,160

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st., Bingbampton, N. Y. 

................... .. .......... ..7195.100

padarę.
Policija pareikalavo pagrėb 

tų pinigų, bet šie atsisakė 
juos gražinti, kadangi bfinke 
turėję beveik tiek pat, — tik

S. Staniulis, 6651 S. Talnianikeiįais šimtais dolerių tedau- 
* ave., Chieago, III.......... 154.550 '

Misiūnas, Roseland, -111? 245 
ĮW. 108th St., ..."........ 110,480

Grybas, 2244 W. Adams 
St. Chieago, 111......... 104,100 i

giau, — indėlių. — Mes drų
siai stosime ir prieš teismą, 
kuris be abejo, mus išteisins, 
nes pas mus tik su revolve- 

Iriu begalima indėliui grąžin-

(M. L.)

‘Moterų Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chieago, 
III. Kaina metams $2.00.

t * i u • i4’8* ~ pareiškė abu plėšikai.
J. Aukškalnis, io54 Banį- į ________________

son St., Gary, Ind .. 101,200 REMKITE VISUS BIZNIS 

V. R. Mandraviekas, 815-451 RIUS KURIE SKELBIASI 
st., Kenosha, Wis. .. 100,800 (4 DRAUGE’

Ta ypatinga apsauga mano gerklei
“Tie ypatingi dalykai, kuriuos aš gaudama išLUCKIES, pasidarau tokia entuzi
aste, būtent: ta ypatinga apsauga mano gerklei, tas ypatingas LUCKY STRIKE 
rinktiniu tabakų skonis, ir tas ypatingas patogumas ir lengvumas, kurį teikia 
ekvetelis praplėsiant LUCKY Celofaninį pakelio įvyniojimą.”

Ifs toasted
Jfisy Gerklei Apsauga—prieš knltijlmui—prie! kosulį 

Neperifampemas Cellepkose Ullolko "ipre»l«»ue"
UŽSUK RADZO tUCHr STRIKI! PROGRAMA/—<0 n ttrin'lth Rinito iotJą orhttrtb H Wttler ThicMl, taria
patrtoiimal afit iimjittii tampa rytojaus thsios. Programos kiatviaag AatraJlaoj, Ketvbtaiinsi, is irltaJimj, vakarais par N.t.C. raJio tinklą.——HamE

• //

t*

■■ * - ______ — ............



1 D R A U G AS Antradienis, vasario 9, 1932 •*

PRIEŠ 100 METŲ BUVO KITAIP tės medinės arba kaulinės ha- džia apie šeimininkų kultu- vietoj nosinių, kurios paprhs-1 cijų, kurių vykdys su konsulą-. tiktų konsuliariniam korpusui

Japonija yra moderniškiau
sia Azijoš valstybė, su kuria 
skaitosi viso pasaulio valsty
bės.

Prieš šimtų metų viskas bu
vo kitaip. Japonija, laisvai ne 
galėdavo įplaukti į Japonijos

ma nepakelia balso, ji sten
giasi patarnauti vyrui, kada 
jis yra nuvargęs ir t. t. Bet 
tai nereiškia, kad japonas yra 
blogas savo fononai, kaip ir 
yra visuomet jai malonus.

Japonų moteris savo spal-

se — dvi plonos lazdelės. Val
giai įvairūs. Be to, reikia dar 
pastebėti, jog neturtingiausio
je šeimoje yra didelė švara.

Išvažiuodamas už miesto po 
ilsio valandėle japonas neima 
su savim valgio, nes kiekvie
noje stoty jis labai pigiai ga
li gauti skanių valgių. Valgiai

riškumų iš to, kaip pas juos 
gėlės sudėtos. Gėlių dėstymo 
būdų yra daugiau kaip trys Į popieriukus, 
šimtai.

tai augina milijonus mikrobu, į tų pagalba. Tam pilnai pasiek- 
japonai vartoja vienkartiniusI ti; numatyta ateity per tam ti-

Iš “D. N.”

uostus. Net didikiuose Japoni- votame kimo ir sandaliuose Į neapdulkėję, nes jie yra par

Nereikia manyti, kad japonė 
yra belaisvė tėvų arba vyro 
namuose. Moterį} emancipaci
ja Japonijoj padarė dide
lį žingsnį. Raštinėse, įstaigose

LIETUVOJE

' ii m vj yj iivo j i w n 4 «■ 4^ V « < 4- *
jos miestuose, kaip Tokio, Jo- primena gyvų lėlę. Bet nema- duo<lami tam tikrose d6žutg. au obusuose tarnauja
kobamoj nebuvo nė trupučio nykite, kad japonės visuomet gu toinig dėžutėmis euro- moterys.

teikti reikalingų žinių. Tokiu 
būdu Lietuvos konsulas ekspor

irus laikotarpius Lietuvon su- tui galės tapti savo rūšies taf 
i šaukti konsulus, kurie Čia susi- pininku.. Tikimasi, kad šiuo 
pažintų su ūkio konjunktūra, keliu einant Lietuvos ekspor 

į eksporto galimumais ir pade- tas padidės ir duos daugiau 
I timi. Iš savo pusės konsulai naudos.
turės supažindinti eksportinin- 
kus su eksporto perspektyvo
mis ir sųlvgomis tų kraštų,

Europos civilizacijos. Japomja nešioja vienodus kimano, pla- 
dar iki šiol gyvena savo sena čiomis rankovėmis. Iš rūbų 
tradicija, svetima
nių dvasiai.

Tačiau atėjo laikas ir Ja-‘kimano nešiojami diržai, ku-

pietis susitinka Japonijoj kie-, Japonijoj labai 
kviename žingsny. Net tokie vaikai. Visuomet jie švarūs, 

baltųjų žmo lengva atskirti ištekėjusių ja- daiktai, kaip nosinės, žirklės i PasiPU0§ę- Tik nekreipiama dė 
ponę nuo netekėjusios. Piie įr į. p, yra praktikuojama ne aiesio į i

ponija prabudo iš savo miego, 
prabudo todėl, kad Tolimuose 
Rytuose Europos valstybės pr
adėjo šeimininkauti. Tada ja
ponai ėmė suprasti, kad jeigu 
jie nenori priklausyti nuo bal
tųjų, jie turi nutraukti tų i 
zoliacijų, kui’ia jie buvo apsi 
tvėrę nuo Europos. Ir tik per
paskutinius septyniasdešimta diržo sudėjimas yra kitok

rie yra padaryti iš tos pačios 
medžiagos, kaip ir kimano, ir 
yra beveik metro pločio. Tas 
didžias vadinasi “obi”, jis iš 
užpakalio yra tinkamai sudė
tas įvairiomis pagalvėmis. Iš 
to, kaip ilgas yra diržas, gali
ma spręsti, ar moteris yra iš-7 i
tekėjusi, ar ne. Taip pat to

metų japonai susipažino su 
Europos ir Amerikos kultūra, 
tačiau per tų palyginti, mažų 
laikų jie spėjo padaryti to
kių milžiniškų palžangų, jog 
greit tapo viena iš galingiau
sių jūros valstybių.

Savo galingumų japonai pa
rodė 1904-5 met. rusų-japo- 
nų kare. Kitomis akimis ėmė 
žiūrėti Europos valstybės į Ja 
ponijų po kautinių ties Lav- 
jano ir po sunaikinimo rusų 
laivyno Artūro uoste.

Per pasaulinį karų Japoni
ja buvo ištikima Antantės sų- 
jungininkė; ji savo laivynu ne 
kartų skaudžiai yra palietusi 
pavienius Vokietijos laivus.

Prieš šimtų metų Japonija 
buvo nelžinoma valstybė — 
šiandien ji yra galingiausia; 
jos atstovas Tautų Sųjungoj 
sprendžia ne tik Azijos, bet ir 
Europos reikalus.

Tačiau Japonija, kuri mus 
stebina savo laivynu, aviacija, 
didžiuliais naujoviškais uos
tais ir t. t., savo papročiais 
pasiliko ištikima protėvių tra 
dicijoms.

Europietis stebėtųsi, jei jo 
tėvynėje koks aukštas asmuo 
priimtų ji tautiniais rūbais 
apsivilkęs. Tuo tarpu Japoni
joj niekas nesistebi, jei Jo ka
rališkos Didenybės ministeris 
priima iitfteresantus kimono 
apsivilkęs.

Patriarchališka vyrų padė
tis šeimoj, kad ir labai sueu- 
ropejusioje, liko tokia pat, 
kokia ji buvo prieš kelis šim
tus metų.-

Japono savybė, kuria, pa
prastai, gėrisi europiečiai, - «
yra mandagumas ir šypsena, 
kuria jis sutinka kiekvienų 
svetimų žmogų.

Japonės moters gyvenimas 
yra pašvęstas vaikams ir vy
rui. Žmona ten niekuomet pir-

pas moteris, kilusias iš aukš
tesnio luomo, kitoks jis yra 
pas geišas.

Japonas yra labai vaišingas 
ir malonus. Dažnai kviečia sve 
čius pas save arba į restoranų, 
<ad visi drauge galėtų links
mai praleisti laikų. Lėkštė, 
peilis ir šakutė - tai barbariš
kumas japonų supratimu. Pas 
uos vietoj lėkštės vartojamas 
diūdelis, vietoj peilio ir šaku-

popieiiuje, bet dėžutėse.
Malonias ir gražias japones 

nieks neturi teisės užkabinti.
nes jų tuoj apgintų svetimi ne. 
pažįstami vyrai; jų galima tik 
iš tolo gėrėtis. Apsivilkusi sa
vo tautiškais rūbais, ji yra 
nuostabiai graži, bet europie- 
jiškuose rūbuose, ji būtų ver
ta tik pasigalėjimo.

Japonė, norėdama būti pa
vyzdinga šeimininkė ir žmo
na, turi mokėti tvarkyti ne 
tik ūkį ir auginti vaikus, ji 
turi dar mokėti meniškai au
ginti gėles. Japonai labai mėg
sta gėles ir negali be jų apsei- 
ti. Ypač tas pastebima pava
sarį per “vyšnių” šventę.

Mokėti sutvarkyti, sudėti 
gėles pas japonus nelengva. 
Kiekvienas japonas, įėjęs į 
svetimus namus tuoj spren-

gerbiami

nosį. Tų galima pa
aiškinti tuo, kad Japonijoj ne
vartojamos nosinės. Keistas, 
bet higieniškas reiškinys, ten

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
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
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.

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

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

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

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

(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50-
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la

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

su sagutėmis, kaina .................................................. $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ...... $1.50
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paauksotais lapų kraštais, kaina'.................... $1.25

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

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

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, ra»>4 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 Šventes 
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

“DRAUGAS" PUBUSHING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.

BILLY’S UNCLE

Buy gloves with whot 
it savęs

Neteik mokėti 60c. ut 
dantų mest J. Listerine To- 
oth Paate gaunama po 25c. 
Tėmyk. kAip gerai JI vei
kla. Jų vartotadamae p«r 
metus sutaupai >3 00

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25e

Užsienių reikalų ministeri-
jos ekonominis departamentas kur jie ^ena į įk"

savo dėmesį sukoncentra- 118minis departonlentas ja„ ta.
vęs į Lietuvos eksporto pade- riasi su 4kjo rflmaiS;
tį ir perspektyvas. Departa- ,. . . ,. . .... , finansų ministerija ir kitų į-mentas pirmoj eilej numatė
eksportui užsieny praplėsti in-.stalg« ’«iOTybė.niSl kad jos sa 
formacijų ir propagandos ak-

ADVOKATAI CICERO, HJL
ko*’

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Iš Kauno į Civero
Šiandie vas. 9 d. iš Kauno at 

vyko į Cicero sorkės. Visi su
kite į Šv. Antano par. salę ir 
pamatysite tas sorkes. Pra
džia 7:30 v. v.

LISTERINE
refieves

SORE THROAT

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

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

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
nepavojingai imk usę Kruschen pusę 
arbatiniou šaukštuko su f karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das padalinti nedailių išvaizdų.

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

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druskų — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALDE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph *881
Valandos nuo > ryto iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0661 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir 
batos nuo 7:30 Iki 9 i

6200 S. HALSTED STREET 
Tai Wantworth 1IH1

Su-

I llirTrf

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymirkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimų. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo su 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau ir lengviau, 
negu tie, kurie negargaliavo. 
Lambert Pharmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Pavasaris 
Jau netoli

I

“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.

Nauji modeliai. Ištobulin
ti, kad pasiekia tolimas sto
tis ir išduoda gražų tobulų 
balsų.

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 orkestrų — kų 
tiktai nori ir tik tekainuoja 
keletu centų Į valandų.

BUDRIKO krautuvėje ei
na dabar išpardavimas ant 
gei-ų radio. Atwater Kent 
1932 modelis vertės $110.00
“ž $69.00

Majestic 1932, vertės $99
už.........$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

Reduces COLDS

66%
DOUBLE
ACTING
IfPBAKING
IYVPOWDER

Tėmyk keikų gražu
mų ir jų šviežumo

išlaikymų.

SAMEMtlą f 
! 40YEAR* 1
15 ounces for 254,

SKIHIICHIIE E

ttrhen i i Žemo fa i
Right from the first touch, ant 
healing Žemo takes the 
misery out of moeųuito bites, rashea. 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathera and other outdoor folku 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it onivy-poisomng. 
Pimples and dandruff fane when fcafe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly easea razor-smart. Alv- aya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist, 35c, 60c, $1.00.

TėsfšV'S'
TO l _ JUST 

> IDAS K€PT IN vou''
LVV HIM

UJALK. HOUfc WVTH YOU 
AU* UOUJ ALi_ TH^.

S Apeiki' TUKT
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tOt-k MKfc THAV 
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LIETUVOS VYČIŲ B0W 
LING LYGOS STOVIS

216 163 192 
171 181 239

Žemaitis
Zaura

Regasius
Pečiulis

180 136 143 
246 234 163

MEETING NEXT 
FRIDAY DAKTARAI:

879 1018 9U7 
NORTH SIDE NR.l
llrazdauskas 
Naikelis 
VV. Kaiuisnkas 
Manstavich 
J. Kisiel

208 177 148

The Chicago District K of 
L Sports Association, will 
hoid its monthly meeting next

202 193 172 Fridą y at Providence, at 8;3L 
137 150 140 P. M. Previously, Severai oi 
147 183 158 the councils partieipating iii 
157 174 181 basketball, have not iiad any
------------- ! i epresentatives present. Our

OftdM Tol. Groveblll 0617
Rea. <707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehlll 0017

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weat Marųuette Road

Vai. 1-5 ir 7-0 P. U Ketv. 0-19 
A. M. Na3*i»oj nusitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto. nuo 
1 iki 4 ir nuo C:30 iki 8 v. vak. 
Chicagoa ofiso Tel. Grovehlll 3202

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėliaia. seredomla Ir su- 
batomla nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4060

West Side 
Providence 
North Side nr.l 
Bridgeport 
So. Chicago 
North Side nr. 2

W L Pct
52 11 
42 21 
30 33 
30 33 
25 38 
10 53

West Side šį kartą, supiie-

BRIDGEPORT 
Urba 
Zamb 
Micevich 
Carpson 

i Gramont

1035 986 977

168 209 177 
173 172 166 
147 165 174 
164 200 169 
823 915 888

rateli
kitiems
šempio-

kė Brideporto 
: -, kaip

?nka paprastai, 
nai laimėjo visus tris žaidi
mus. Al. Gedrainis dar sykį p- 
gerino sezono aukščiausią žai
dimą,, padarydamas 279. 
WEST SIDE
Vaičiūnas
Gedrainis
Dobrovalskis

213 162 152 
196 279 203 
239 201 191

823 915 888 
South Chicago galų gale at

sibudo iš miego ir “išpėrė 
kailį” North Side pirmam 
tymui, laimėdami tris žaidi
mus. Antram susirėmime S.
Chicago padarė per 1000 skri- 
tuolių.
SOUTH CHICAGO
A. Kibelkis 151 221 175 j Rimkus 
Zevatkauskas 133 210 255 Rasbid

851 877 799 new constitution, the draft of Tot Canal 6764 
North Side antras tymas which will be presented for 

prastai pasirodė pirmam žai- approval Friday, provides 
dime, bet jų oponentai Provi- that a ponaity be inflicted up- 
dence dar labiau nusižemino on councils tailing to be pres- 
ir pralaimėjo per 6 skrituo-' ent at these ineetings. This 
liūs, bet nuo to laiko iki va- section applies to the bowling 
karo pabaigos Providence u- teams also. If 'the councils in-' 
žemė ir pirmenybę. tend to have a strong organi-
NORTH SIDE NR.2 zation, a controlling hand is
W. Kisiel 131 151 169 a prereųuisite, and tliis is the
Kizelievirii 142 151 163 function of the Sports Asso-
Andrews 135 170 190 ciation. No drastic steps will
J. Kaminskas 162 165 150 be taken without approvai oi

179 165 lbO the majority of the councils,
_______ - būt a precautionary measure,

Res. Republic 536#

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBŠTETR1KAS

Gydo staigias ir chronižkaa ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomla tik 
lžkalno BUAitarua 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

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

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomis ir Nedėllomia pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)

Urbonas DR. S. BIEZIS
Vai.: 1-8 ir 1:34-8:14 vai. vak.

Nedčlltj susitarus
Vai.: 9-4 ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus

PROVIDENCE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22.nd Street

G R A B O R I A I:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6917

Daukša
Racinskas
Bakutis

749 789 865 ^ie conmiittee warns the shift- 
,less councils to be present.

128 172 166 The laxity of control, which j cor- so. Leavitt st. Tei canai 6122

179 142 220 has been responsible for many Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
’ .,, Telephone Republic 7 868138 177 179 °t our evils m the past, will 

149 154 166 be done away \ytli for the bet 
149 169 179 terinent of the K of Ls. j

' e i
One of the other importam i

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

Tel. Central 707 9 
itez., Longbeach 9463

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

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

Buvęs instruktorius Vienuos 1 ui versite to Per 6 Metus 
Ofisas 1447-4# Plttsfield Bldg., 50 E. tVa-sbJngton SU, Chicago, HL

743 81-1 910 įtems to be discussed is the 
1ND1V1DUAL1S STOVIS ’coming Victory Dance of Ap-

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

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

DR, P. Z. ZALATORIS DR. A. J. JAVOIŠ

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^’a dykai.

3307 Anbnrn Avenue

kiemu reikalams. Kaina prie! 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 S* ■

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chioago, UI.

Gedrainis, W. S. 
Zaura, W. S. 
Vaičiūnas, W. S.
J. Kisiel, N. S. nr.l 
Gramont, Brid. 
Žemaitis, W. S. 
Urba, Brid. 
Racinskas, Prov. 
Bakutis, Prov. 

į Carpson, Brid.

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

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET 

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

6 iki 8:30 vakare

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IB

BALSAMUOTOJAS C. Kibelkis, S. C.
Turiu automobilius viso- Dobrovalskis, W. S.

199.43 3. Councils partieipating
191.33 in the sports of this seasou 
188/18 have been requested to sub- 
184.19 mit an alloted sum of their
184.33 profits for the benefit of the 
183.1 District. For this sum they
182.43 j wdl ke presented with a cor-t—................... * .... ..........
18145! responding number or dance D E N T I S T A I
181.14 tickets which they may present,
180.51'to their players to show their % . J180 6 ! appreciation. It is an excel-,1 ’
179.46’ent idea in every respect. One

Phone Boulevard 7042

178.36 must remember that the 
174.28 Sports Commissioners, \vho 
171.43’offer their Services gratis, 

Drazdaukas, N. S. nrl 171.34; make the sport possible as
Lasli, S. C. 169.321 weĮj as yie įncOme tlierefron..

Cernauskas, Prov. 
Naikelis, N. S. nr.l 
Zevatkauskas, S. C.

OR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

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

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

Antras ofisa8 ir Rezidencija
į 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
į Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
'vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 'po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

TeL Canal 2 330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

S. M.SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
T*l. Roosevelt 7622

I. J. ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

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

Tel. Boulevard 6202-2412

. Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatlfi- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl termenų dykai.

Manstavich, N. S. nr.l 169.11' 
Urbonas, N. S. nr.2 169.2 
Pečiulis, S. C. 168.40
Rimkus, Prov. 168.16
Micevich, Brid. 168.
J. Kaminskas, N. S. nr.2 165.1-į 
Rasbid, Prov. 164.9
Zamb, Brid. 163.34
A. Kibelkis, S. C. 163.19 
W. Kisiel N. S. nr.2 163. 
Andrews, N. S. nr.2 160.5 
W. Kamiskas, N. S. nr.l 148.25 
Kizelevich, N. S. nr.2 139.11 
Regasius, S. C. 138.12

“ Agato-nas”

They work as a body for the
Sports Ass’n. Konnie

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITO, ŪPT.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE

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

iruigas perkėlė savo ofisus į 
'naują vietą po num. 4645 S.
! Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARIDN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8006

Boulevard 7589

Tel. Grovehlll 1596

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų] 
patarnavimą, kuomet jis yra labiansiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitagc Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

EDVARDAS
VIRBICKAS

Mirė vattarlo 8 d., 1932 Ri., 
8:16 vai. ryto turėdamas virė 
60 metų amžiaus. Kilo iš Šiau
lių apskričio, Linkuvos patup. 
ir. in. Amerikoje Mgyveno 27 
metus.
Paliko dideliame nulludtme mo 

ter) Juzerą, dukterį Oną, dvi 
ajiukes Odrą ir Siorlę, du pus
broliu Antaną Ir Juozapą Vir
bickus ir gimines. Namų tel. 
Roosevelt 8936.

Kūnas pašarvotas 204!) W. 
23 Ht. Laidotuvės |vykH pėt- 
nyčloj, vasario 12 d. IS namų 8 
vai. bus atlydėtas J Auftros Var 
tų par. bažnyčią, kurioj jvyits 
gedulingos pamaldos už veiio- 
nies sielą. Po pamaldų bu- nu
lydėtas J 8r. Kazimiero kapi
nes. \

Nuliūdę:
Moteris, duktė. ž<*nlas *- 
raikės Ir giminės. 
Laidotuvėms patarnauja gra-

bortUj, lachavica Tel. Roose
velt 2616.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą kuria 

esti priežastifn galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karėti. Nuimu 
cataracius. Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki I va
kare. Nedėllomia nuo 10 Iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAI8O I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

i be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bonlevard 7589

Tel. Yards 1822

Rez. Hemlock 7691

Tale. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki • 

vai. vakare
Nedėllomia Ir Seredomla susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

-------------------------------- —. 
Phone Hemlock 2061

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Z

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 2-0. Ned. 2-12 

<661 SO. WB8TBRM AVK

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WE8T 35th STREET
Kampas Halsted st. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—1 W4UU*ml*r nė II U U

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seraoomis po pietų ir Nedėldieniais ! 

tik susitarus
2422 W. MARGUETTE ROAD

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
ir Pėtnycios, kuriomis dienomis ju 
bus.

2924 W. VVASHINUTON BLVD.
Ofiso Tel. Victory 6893

Kez. TeL Drexel 91911 k<»*. »i. "b«w.

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS,
Ofisas 3102 So. Halsted St. i 

Kampas 31 Street

4:30 — 6:30 kasdien 
'Telefonai: Kedzie 2450 — 2451. arba 
‘Cicero 662. Res. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDUUS

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

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

pietų: 7—1:30 vai. vakare 
Nedėllomia 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

▼ai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 ir < Iki 8 v. ▼.•

Nedėllomia nuo 10 lkl 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginia o036

A. L. DAVIDONIS, M, l
4010 SO. MICHIOAN AVBNGr 

Tei. Kenvrood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart ėventadtonlo Ir ketvtrtadtor

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais Ir Bubėtomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti VVester* 

Avė. Phoue Hemlock 7828 
Panedėliaia, Soredoma Ir Pėtnyčloma

IMI So.

Hemlock 1151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weat Marąuette Road

' VALANDOS:
0 lkl 12 ryto. 7 iki 0 vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti

TeL Hemlock 1788
Rea. Tel. Proepeet 8»

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Oflsaa 6165 South Kedala
Rea. 8416 So. Galltoml* Avė. 

''ai f 4. * > v . ’Aak'-'ant k«l'
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C H I C A G O J E
SUSIRGO P. L. SIMUTIS

Šomis dienomis susirgo 
t.B raugo” vyr. red. p. L. ši- 
mt.is. Tikimasi, kad ]>o keliu 
dierni pasveiks.

IŽ MOTERŲ SĄJUNGOS 
1 KPS. SUSIRINKIMO

Dr' Igeportas.— M. S. 1 kp.
mėnesinis susirinkimas įvyko 
va?. 2 d. Susirinkimas ėjo, 
k.'2p visuomet, sklandžiai ir 
gyvai pirmininkaujant mūsų 
;e: b. pirmininkei p. Heleu 
Nedvar.

•■Sočiai” vakarėlio komisi • /
jai neatsilankius apie vaka
rėjo įvykusio saus. 30 d. pra
nešė pati kps. pirm. Paaiškė
jo, kad nežiūrint staigaus šal
čio, mūsų vakarėlis pavyko ir 
pelno liks. Kaip visuomet, į 
i ,ūsų kps. parengimus atsi
lanko inteligentijos ir profe
sionalų bei biznierių. Ir šiame 
vakarėlyje buvo pp. Šegžda, 
sav. Douglas Electric Co. Dr. 
Serner okulistas, pp. Ambra
sai, pp.' Kirai ir kiti. Vakarė
lio nuotaika ir užkandžiai bei 
jauno p. Šemetuko koncerti
nos muzika visos ir visi dau
giau negu patenkinti. Ačiū 
vakarėlio komisijai pp. Ned
var, Aleliūnienei, Vyšniaus
kienei, Gudienei ir A. Pukie- 
nei.

Šin susirinkiman atsilankė

viena iš buvusių veikėjų mū
sų kuopos narių p. Z. Lesčaus- 
kienė, kuri jau kelinti metai 
serga ir noriai darbuotųsi kuo
pai, bet dėl nesveikatos negali 
veikt. P. Leščiauskienė nors 
serga, o pašalpos neima. Tu
rime kelias panašias sąjungie- 
tes savo kuopoj, kurios taupo 
Sąjungai pinigus, nors ir save 
tuom skriaudžia. O pirma kp. 
juk daugiausia Sąjungai įne
šė pinigų, nes pirmoji įsistei
gė, o pašalpos mažiausiai rei
kalavusi. Linkime p. Leščaus- 
kienei pasveikt, kad vėl su 
mumis galėtų tinkamai dar
buotis, kaip seniau.

Išreikšta užuojauta dar 
dviem sąjungietėms — ligo
nėms, būtent, pp. Aleli flnenei 
ir Šaltinienei. Kuopos pirm. 
p. II. Nedvarienė ir p. A. Nau
sėdienė pranešė, kad aplankė 
ligones. Nutarta rengta kau
liukų žaidimo vakarą su gra
siomis dovanomis, kurias pa
dovanos p. A. Mažeika, žino
mo graboriaus žmona ir 1 kps. 
narys.

Į kauliukų žaidimo vakarą 
komisiją įėjo pp. B. Ambro- 
zas, Ručinskienė, P. Vaice
kauskienė ir O. Aleliūnienė. 
Tas vakaras įvyks trečiadie
nio vakarą, Liet. Auditorijoj, 
kovo 16 d. Bilietus komisija 
ir nariai jau iš anksto platina

Prieš kelius mėnesius persi
kėlė mūsų kuopon (legališkai

su paliudymu) iš 20 kps. p. 
Pulcherija Vaičekanskienė. 1 
kuopa vienu balsu priėmė ir 
džiaugiasi gavusi tokia veik
lią sąjungietę savo kuopon. P. 
Pulcherija Vaičekauskienė 
jau 12 metų priklauso prie Są
jungos, per 9 metus ėjo parei
gas kuopos (20) ..valdyboje, 
kaipo kps. iždininkė. Ji yra 
labai darbšti ir pasiaukojusi 
lietuvių moterų veikėja visuo
se viešuose darbuose dalyvau
ja ir kur įeina į komisijas, ten 
dirba iš tikros širdies. Žinome 
iš anksto, kas ir mūsų kauk 
žaid. vakaras pasiseks p. Vai

cekauskienei įėjus į kom., nes 
jau iš anksto turi pardavus 
net 10 bilietų — o kur dar 

i vakaras, lik kovo 16 d. Valio, 
mūsų kuopos darbuotojoms ir 
visai 1-mai kp.!

Skaitytas kvietimas į Vak. 
jValstybiij Liet. kat. konf-ją 
vasario 14 d. 1-ma kp. kvieti
mą priėmė ir išrinko atstoves 
kps. pirm. ir vicepirm,. — p. 

į H. Nedvarienę ir p. Aleksiū- 
į nienę.
| Gražiai, tvarkiai visus rei
kalus aptarus susirinkimas 
baigtas.

Koresp.

jaunuoliai, taip ir suaugę at
vykti į susirinkimą. Reikia 
valdyba išrinkti 1932 mėtoms 
ir kiti skyriaus reikalai, su
tvarkyti.

Valdyba

Bridgeportas. — Šv. Jurgio 
par. Kanklių choras šiandie 
vas. 9 d. rengia gražią Užga
vėnių pramogą Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Prasidės 7:30 v. 
v. Širdingai kviečiame visus 
atsilankyti, pasišokti ir gra
žiai pasilinksminti. Pelnas eis 
par. naudai.

Choristas

Bridgeportas'. — Palaimin
tos Lietuvos dr-jos susirinki
mas įvyks vasario 10 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba

KOKIU BŪDU IŠ 13 VALS 
* TYBIŲ SUSIDARĖ 48

BRIDGEPORT

AMERICAN BOSCH RADIO
* .

SUPER-HETERODYNE

Bosch Radio pasiekia visas stotis naujos že
mos kainos £6750 su viskuo. Kiti mo-i ■ c

deliai po £43*50.

BUDRIKO Krautuvėje Bosch Radios par
siduoda įvairiuose kabinetuose.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

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

TEL. BOULEVARD 4705

J M. pralotas M. L. Krušas 
yra išvykęs atostogų į Bro\vn- 
swille, Tex. visai arti Mexico 
sienos, kur kasdien yra gali
mybės pietauti Meksikoj. J. 
M. pralotas jaučiasi gerai ir 
siunčia linkėjimų savo paia- 
pijonan. •.

X žv. Jurgio parap. vika
ras Kun. Juozas Jusevičius 
netrukus išvyksta klebonauti 
į Omaha, Nebr. Ten jis vado
vaus didelei lietuvių parapi
jai, kurioj yra registruotų 
daugiau kaip 225 lietuvių šei
mų. Geriausio pasisekimo 
gerb^kun. J. Jusevičiui.

Rep.

Kuomet Jungtinių Valsty-'i* cbių konstitucija buvo rašoma, 
Amerikoj buvo tik 13 valsty
bių ir tik apie 4.000.000 gy- 

į ventojų. Bet į vakarus šalis 
•buvo atvira*ir jos rubežių nie- 
■kas nežinojo. 1791 metais pri
sidėjo Vermonto valstybė, o 
1796 metais — Kentuckv ir 
Tennessee. Emigrantai ėmė 
plaukti gilyn. Daug revoliuci
nio karo kareivių apsigyveno 
ant darlingos žemės Ohio pau
py, ir 1802 metais prisidėjo 
Ohio valstybė, Paskui 1803 m. 
šalis nupirko iš prancūzui di
delį žemės plotą, kuris vadi
nosi Louisiana ir siekė nuo 
Meksikos įlankos iki Anglijos 
žemių šiaurėje. Uš tą plotą 
Jungtinės Valstybės užmokė
jo Prancūzijai 15.000.000 dol. 
ir padarė iš jos šias Valstybes:

Indiana, Mississippi, Illinois, 
Alabama ir dabartinę Loussia 
ną. Dabaratinė Maine tals+y- 
bė pirma buvo Massacbusctts 
valstybės dalis; ji buvo atskir 
ta 1820 metais.

Skerbdamiesi tolyn į vaka
rus ir pietus, rytiečiai pradėjo 
susidurti su indijonais, kurie 
arba pasitraukdavo, arba prie 
šindavosi ir iš to kildavo kru
vinų susirėmimų. Anglijos ir 
Prancūzijos agentai dažnai 
net papirkdavo ir suorgani
zuodavo indi jonus pulti Jung
tinių Valstybių pionierius. 
Pietų rytuose susidurta su in
dijonais Floridoj, kur tuomet 
prigulėjo Ispanijoj. Jungtini ų 
Vastybių generolas Andrew 
Jackson įsiveržė Floridon in- 
dijonų bausti, dėl to kilo ki- 

| virčai su Ispanija, kurie pa- 
' sibaigė tuo, kad Jungtinės 
j Valstybės atpirko Floridos pu 
siausalį iš Ispanijos už 25.000. 
000 dol. California, New Mexi 
ko ir Texas buvo atimtos išI
Meksikos per karą.

Ir taip Amerikos šalis augo 
vis toliau. Šiandien yra jau 
48 valstybės ir kelios terito
rijos, kaip Aleska, Porto Ri- 
co ir kitos.

(D. N)

VILKAS IŠ KIEMO ŠUNĮ 
NUČIUPO

Kamajai, Rokiškio aps. Sau
sio 9 d. vos sutemus atbėgo 
didžiulis vilkas į Kalvių kai
mą ir nučiupęs iš ūkiu. Ben- 
doravičiaus kiemo šunį, nusi
nešė į mišką. Visą laiką neša
mas šuva skalijo. Netrukus su 
sirinko gausus šuns gelbėtojų 
būrys jau vijosi vilką, liet šuns 
vis tiek neišgelbėjo. Pribėgę 
vilką rado tik šuns odos ka
daičius.

DAUGIAU SKAITO LAIK
RAŠČIŲ

Ramygala, Panevėžio apskr. 
Šio miestelio gyventojai šie
met daugiau rašosi laikraščių, 
kaip pereitais metais. Yra šei
mų, susidedančių iš iį suaugu
sių žmonių, kurie kiekvienas 
po laikraštį išsirašo.

paskyrė komisiją iš septynių 
asmenų vesti bedarbių šelpi
mo darbu.

PASKIRTA KOMIS' ’A

Illinois guli. Emnmrson’as

Savininkui reikia pinigų, pigini 
parduos rakandus vertės $3,500, var
toti tik 60 dienų. Parduosiu 4 kam
bariams už $250, arba skyrium: Sil
kinis 9X12 moderniškas išskalbtas 
orientališkas kauras, puikus parlor 
setas už $65, vertas $450. 9X12 a- 
merikonlškas orientališkas kauras 
$25, vertės $125, 2X12 wilt.on kau
ras $15, tikrai moderniškas valgo
mojo kambario setas pilnas riešuto 

į medžio miegamosios setas $75 vertas 
$375, coxwell krėslas $20„ puiki lem 

i pa $3 naujo modelio radio, pa-
į veikslai tr daug kitokių puikių šmo
tų. 8228 Maryland avė, 1-inas apt. 

j vienas bloka8 j rytus nuo Cottage
Grove avė. Tel, Stewart 1875.

8R

LIETUVIŲ RADIJO PRO 
GRAMA

Peoples Fumiture krautu
vių (2536-49 W. 63rd Street, 
ir 4177-85 Archer Avė.) pa
stangomis bus duodama lietu
vių radijo programa šiandien 
nuo 7 iki 8 vai. vak. iš što 
ties W. G. E. S. 1360 cilocv- 
cles.

Šioj programoj dalyvaus 
įžymūs daininkai-ės; K. Sa
bonis, H. Sabonienė, A. Čio
pas, S. Saboniutė ir kiti. Kal
bės dr. A. Juška apie sveika
tą, dalyvaus juokdarys Čulis 
Kepurė, bus gražios ir rink
tinės mnzikos ir kitų įvairy
bių.

Peoples radijo programos 
visuomet pasižymi savo turi
ningumu. Todėl nepamirškime 
pasiklausyti.

PRANEŠIMAI
Dievo Apveizdos parapija.1

— Švento Vardo draugijos 
vietino skyriaus labai svarbus 
metinis susirinkimas įvyksta 
penktadieny, vasario 12 d. tuo 
jau po pamaldų parapijos sve
tainėj. Gerbiamieji nariai, jei
gu dar norime palaikyti šios! 
garbingos organizacijos sky- Į 
rių, tai malonėkite visi kaip

Manantiems
1

Lietuva Keliauti
Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti j 
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems 
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME 
KONGRESE, f vykstančiame 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 Eucharistinį Kon
gresą rengimu ir organizavimu rūpinsis 
“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
liauti į Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame 
Kongrese, prašomi pas mus registruotis.

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

Teletnnas ROOSEVELT 77P0.

4

slcaudys s a n a r i a i
Skaudantis muskulas yra bloga bet 
skaudus sanariai daug blogiau! Bet 
nepasiduok. Užtrink Sloan’s Lini- 
ment. Atkartok kas valandą. Sloan’s 
karštis įkaitins tave kaip saulės 
šviesa. Iivarys skaudėjimą. 35 
centai.

SLOAN’S
L i n i m e n t

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka- 
I mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ue- 
I mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 

garbę ką. nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa; sutelks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Makytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už 
roiitiką, tiek už laisvę, tiek už dar
bininkų ekonominius reikalus. Juo 
dangiau turėsi mokslo, tuo geresnis 
• r laimingesnis bus tavo gyvenimns.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

ŠOKIŲ MOKYKLA

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

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

Tel. Yards 4554

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio Iš

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

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

“Drauge” galite gaut viso 
k i ų . de vocionalų: rožančių, 
maldaknygių, škaplierių ir ki
tokių . dalykų. Atvažiuokite 
arba rašykite —

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnu 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums” .
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

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

Chicago, III.

R.

A

t

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

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.

Hemlock 8380

Z

«M4

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųžlea 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAIjLEY
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Boulevard 1889

A h ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalyku*

Musų patarnavimas, yra grej 
tas, geras ir nebrangus.

i.
M“s pervežarne daiktus iš ir 

į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORI

M. ZIZAS
Namų ' Statymo Kontraktorius 

dalau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

Telef. Republic

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUB 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
K>lnos prieinunlausloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

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

2608 W. 47 St.

Sapno Telef 
Hemlock tHI

Namų Telef 
Republic 668*

JOHNYERKES
Plumhlng A Heatiiip u.turv 

KONTRAKTO RTU8
Mano darbas pilnai garantuota. 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET




