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Tautų Sąjunga sušaukiama su važia viman
JAPONAI PRAKJO DIDELĮ PUOLIMĄ 

SANGHAJUJE
Kinai nusprendė žūt-būt kovoti 

prieš japonus

Vokietija stumia kampaniją už taikos sutarties 
pakeitimą. Painleve sudarė naują Prancūzijos 
ministerių kabinetą

NEPAPRASTAS SĄJUN
GOS SUSIRINKIMAS

JAPONU PUOLIMAS 
VYKSTA

ŽENEVA, vas. 19. — Dėl ŠANGHAJUS, vas. 20. — 
japonų įsikariavimo Kinijoj ir Japonij vadas gen. Uyeda šia- 
jų nepaprasto atkaklumo T. ndie 7:20 ryto Įsakė kariuo- 
Sąjungos taryba vienu balsu menei pradėti visuotinų prieš 
(išėmus japonų atstovų) nu- kinus puolimų.
sprendė nepaprastan suvažia- Kone tuo pačiu laiku kinai 
viman j kovo m. 3 d. sušaukti paleido darban savo sunkiųjų 
pačių Tautų Sąjungų. Šiam artilerijų prieš japonų pozici- 
suvažiavimūi bus pavesta ja- jas tarptautinėj srity. Japonų 
ponų žygių klausimas. lakūnai tuojaus pasirodė ant

Japonų atstovas priešinosi kinų pozicijų.
suvažiavimui. Bet jo neklau

NAUJAS LINCOLNO MUZIEJUS AUKŠTINA KATALIKŲ 
KOLEGIJĄ

ATCH1SON, Kan., vas. 19. 
— Meksikos prezidento Rubio 
giminaitis Salvador Cortes 
Rubio, 25 m. amž., šv. Bene-i 
dikto kolegijoje gavo chemiko 
laipsni ir išvyko į Meksiku, 
kur vienoje kasyklų Įstaigoje

Chicagos majoras paleidžia 
2,479 darbininkus

PASKIAU BUS PALEISTA DAUGIAU. 
JEI NEBUS PINIGŲ

Chicagos majoras Cermak’-
užims pastovių ir pelningų as vakar patiekė aldermonų

j vietų. [tarybai sųrašų miesto tarnau-
l Minėtoj katalikų kolegijoj įojų jr darbininkų, kurie turi 
jis mokinosi pusdevintų metų. biit paleisti iš darbo, miestui 

Apleizdamas, mokslo Įstaigų netekus pinigų. Surašė yra 2,-

MOKESCIŲ SĄSKAITOS 
VIDUMIESCIUI

jis sakė: ,479 tarnautojai ir darbinin-

svta.
Taryba pirm to japonų at

stovo reikalavo pranešti savo 
vyriausybei, kad ji savo ulti-

Iš Cook’o apskrities klerko 
ofiso praneša, kad mokesčių 
sąskaitos už 1930 metus vidu- 
miesčiui bus išsiųstos ateina
ntį pirmadienį, taip kad kuo- 
veikiau būtų galima mokesčius 
rinkti. Kitoms miesto dalims 
bus išsiųsta paskiau, kaip tik 
bus suspėta paruošti. 0 Į tris 
savaites visi nekilojamų turtų 
savininkai gaus mokesčių są
skaitas.

Chicagos majoras reiškia vi
lties, kad daugelis žmonių mo
kės mokesčius, nežiūrint mo
kesčių teisėtumo ar neteisėtu
mo. Jei ateity pasirodys per
mokėjimas, už tai bus pripa
žintas kreditas. Majoras sako, 
kad visi geri piliečiai ir patrl- 
jotai mokės mokesčius, nes mie 
stui valdžia ir tvarka reika
linga.

Aš jaučiuos, kad nepada- j.ai 
iriau klaidos atvykdamas į ši j
kraštų eiti aukštąjį mokslą ir Majoras pareiškia, kad jis 
pasirinkdamas šių , nedidtelę tikisi sulaukti protestų. Bet 
mokslo Įstaigą. Ši įstaiga su- kas reikia 3ei nėra pi-
stiprino mano pobūdį taip, kad n^’ 3ei mokesčių mokėjimas

, .. aš per visų gyvenimą jausiuos ne‘Patvarkytas ir suvaržytas.
Senuose Fordo teulro namuose vasario men. 12 4 atida- Wmingag g; kata,ihj . Jis sako, kad, kiek palaukus,

' * yra velytina kiekvienam jau- reikės gal dar šimtai ir tfiks-
nuoliui, kuris nori siekti lai- Ančiai darbininkų paleisti, jei
mingesnės ateities — pasiseki- nekns pinigų.

Vakar įduotu sąrašu majo
ras reikalauja tarp kitų palei
sti iš tarnybos visus 572 poli- 

icijoa seržantus, 300 vyresnių
jų klerkų, 57 gaisrininkų bata- 
! Ii jonų viršrnrnkus ir visą eilę

rytas! prezidento Lincolno muziejus, 
kilmių. Šiame teatre Lincolnas buvo pašautas.

■.. .... ■■ — ■ — ■■■
BUVUSIS IMPERATORIUS
. NAUJOS VALSTYBES 

VALDOVU

LIETUVOJE • mo gyvenime
i

MUKDENAS, vas. 19. — 
Laikraščiai praneša, kad ne
priklausomosios Mandžiūrijos

_________ ‘valdovu paskirtas buvusis Ki-
ŠANCHAJUS, vas. 19. nii°s “vaikas” imperatorius

ATMETE JAPONŲ ULTI
MATUMĄ

matumo kinams laikų pratęs- (Kinų 19-osios armijos, kuri gi- ( 
tų, kol susirinks sušaukiama: na šį miestų, vyriausiasis va-j 
T. Sąjunga. Japonų atstovas das gen. Tsai Ting-kai atme- 
žadtejo pranešti savo vyriau-Į tė japonų kariuomenės vado 
sybei apie tarybos reiškiamus gen. Uyeda ultimatumų. Kinų 
norus. ; vadas pareiškia, kad jis nega- i

H. Pu-yi.

PRANCŪZAI PRIEŠ 
SENATĄ

PARYŽIUS, vas. 19.Nė-
Ii suprasti, kokiu būdu japo- ra kas galėtų sadaryti ™ują 

UŽ VERSALIO SUTARTIES nai gali reikalauti, kad kinai Praneūzl.iai numstenų kabine- 
PATAISYMĄ iš nuosavos teritorijos pasi- ts>* Megino tal athktl Pamle-
,--------1— įtrauktų. Tr pareiškia, kad jis ve’as, bet nepasisekė. Jam kli ii

BERLYNAS, vas. 20. — veikia remdamasis kinų res- (atsistatydinęs prem- 
Vokietijos vyriausybė stumia publikos vyriausybės įsakymu. Jeras ljaval is.
pirmyn kampaniją už Versa
lio taikos sutarties pataisymą 
vokiečių ginklavimosi reikale.
Kiek žinoma, Prancūzijh, apie 
tai nenori nė girdėti.

JAPONAI VAIŠINA 
ROOSEVELT’Ą .

PAINLEVE SUDARĖ 
KABINETĄ

TOKIJO, vas. 19. — Vyk
damas į Filipinų salas naujas' 
J. ’ Valstybių gubernatorius 
Roosevelt’as užsuko į japonų į 

------------ I sostinę.
PARYŽIUS, vas. 20. — Jo pagarbai suruoštos vai 

Prancūzijos ministerių kabinę- Sės pačiam japonų imperato 
tą sudarė Painleve/Andre Ta- riui liepiant.
rdieu sutiko būti valstybės mi-1 --------------------
nisteriu ir grįš į nusiginklavi
mo konferenciją.

AMERIKONAI IEŠKO 
APSAUGOS

PROJEKTAS JAU SU
DARYTAS

ATIDARANT SUVAŽIA
VIMĄ BUS ŠV. MIŠIOS 

UŽ TAIKĄ

Šiauliuose naujai«statomos 
skerdyklos projektas jau su ST._  _ LOUIS, Mo., vas. 19. kitų tarnautojų ir darbininkų,
darvtas. Skerdykla įtaisyti ’~ Katalikl? Sąjunga Tarptau- kuriems per metus išmokama
bus' baigta ligi šių metų ru. ^Tarkos siekimui vasario apie 7 milijonai dolerių.
dens ir veikti pradės nuo spa- 22 ? čia targs aPskrigio su' 
j. | j važiavimų. Vietos arkivysku-

’ ’ . , , ,, x. ,, . [pas Glennon’as pasiuntė laiš-Pleciant skerdyklų tinklų ir . . . 1. a kus visiems arkivyskupuos pa-kiaulių supirkinėjimą, taip pat .. .. , , , .* d r r rapųų klebonams, kad sekma-

Nėra žinoma, ką ddrvs alde
rmonų taryba. Gal subrus ieš
koti priemonių, kad gauti pi
nigu.

DIDESNI MOKESČIAI

RESPUBLIKONŲ PARTIJA 
GAUNA VIRŠŲ

DUBLINAS, Airija, vas. 19. 
— Parlamento rinkimuose Ai
rijoj respublikonų partija gan 
na viršų. Vyriausybės partija 
yra antrojoj vietoj.

SIŲS DAUGIAU KARIUO
MENES

TOKIJO, vas. 19. — Kini
jos vyriausybė praneša, kad, 
prireikus, j. Šangbajų daugiau 
japonų kariuomenės bns pa
siųsta.

padidintas “Maisto” pagrin
dinis! kapitalas ligi 2 ir pusės 
mil. litų.

Dalis prancūzų atsisuko 
prieš senatą, kurs sugriovė 
Lavai’io kabinetą. Studentai 
demonstruoja.

ŠANGHAJUS, vas. 19. — 
Iš Įvairių Šanghajaus miesto 
dalių amerikonai ir kiti sveti
mšaliai šiandie skubiai suvyk* 
sta į tarptautinę sritį, kur jie 
turės reikalingą sau apsaugą.

ABEJOJA APIE JAPONŲ 
STIPRUMĄ

ŠANiGHAJUS, vas. 19. — 
Amerikos militariniai eksper
tai (žinovai) abejoja apie ja
ponų kariuomenės stiprumą 
Šangbajuje. Jie mano, kad, ja-

UŽPUSTYTI GELEŽIN
KELIAI

DURANGO, Colo., vas. 19. 
— Nuo vasario 8 d. iš Denve
rio pirmasis traukinys čia at
važiavo. Cumbress’o perėjime 
geležinkelis sniego užpustytas 
taip, kad traukiniai negalėjo 
prasimušti.

PRIEš PASKOLAS SVE
TIMOMS VALSTYBĖMS

SAVANNAH, Ga„ vas. 19. 
— Senatorius Lewis iš Illinois 
čia kalbėdamas nurodė, kad J. 
Valstybės paliautų duoti pas
kolas svetimoms valstybėms.

KINAI PERKA LĖKTUVUS

CLEVELAND, O., vas. 19. 
— Šiame mieste, Buffaloj ir 
Syracuse, N. Y., gyvenantieji 
kinai Rutarė Amerikoj nupir-

ponams nepavyks kinu karino- kti 6 lėktuvus ir pasiųsti į 
menę palaužti. 1 Kiniją kovai prieš japonus.

Cook’o apskrities mokesčiai 
už 1*930 metus, kaip ptfaneša, 
yra 10 arba daugiau nuošim
čių didesni, palyginus su 1929 
m. mokesčiais.

dieni, vasario 21 d., visose ba
žnyčiose būtų laikomos šv. Mi
šios už taiką. Suvažiavimo da- 
lvviams šv. Mišios bus laiko-

PLĖŠIKAI PALEISTI

C. Parker’is, 25 m. amž., ir
S. Wilson’as, 19 m. amž., pri-
sipažinusieji plėšikai, kurie tei

, ---------------------- , Ant rytojaus suvažiavimas sm0 hl|v0 nnhanatl mi0 p metl)

U vedami) tuo reikalu pasi- turės tris posėdžius (sesijas) ,igj Wėti)
tarimų, matyti, nieko neišeis, St. Louis universitete ir Co- sti i5 kal^im(>, ajia aukštosios 
dėl to savivaldybė pasiryžusi ronado viešbuty. Trečiajam politilms jtakai Apie p]a. 
Kauno elektros stotį iš belgų posėdy, kurs įvyks vakarę, ka- Hai raio ang)iski lajkraSfiai
koncesininkų išpirkti. Tik iš- Įbes ir arkivyskupas Glennon ’- ( ____________
pirkimo didelę kliūtį sudaro as. ,
nesutarimas dėl kainos. Sto- ------------------
ties vertė įkainota 5 mil., litų, UŽ MAŽESNES IŠLAIDAS 
tačiau koncesininkai už ją rei
kalauja kur kas daugiau.

ELEKTROS STOTI IŠ
PIRKS

ATPIGO PREKES

mos katedroję.

UŽ 18-OJO PRIEDO 
ATŠAUKIMĄ

Amerikos viešbučių sųjun- WASHINGTON, vau. 19. - gos auvažiavim(! ’’rM,
|J. Valstybių prel^bo, rūmai, n. lg.ojr) pri(,do (prohibjcijo9) 

atšaukimų, ši sąjunga žengia

Paskutiniu laiku Kaune pa
skelbta “pigioji savaitė.” 
Krautuvių langai ir vitrinos 
tik mirga skelbimais. Už kai 
kurias prekes krautuvininkai 
skelbia žymias nuolaidas. Bet 
žmonės beveik nieko neperka, 
arba perka labai maža. Nėra 
litų!

'kurie reprezentuoja organizuo 
tus krašto įmoninkus, reika
lauja vyriausybės nors 500 mi
lijonų dolerių sumažinti meti
nę išlaidų sąmatų.

Nežiūrint to, kongresas kas 
kartas vis daugiau didina iš
laidas.

vieningai su kitomis krašto or
ganizacijomis.

PROHIBICIJA YRA KLAIDA

PRIEŠ DEPARTAMENTŲ 
JUNGIMĄ

WASHINiGTON, vas. 19. — 
Krašto biurokratija visomis 
priemonėmis kovoja prieš ka
ro laivyno ir kariuomenės de
partamentų jungimų. Abiejų 
departamentų sekretoriai prieš 
tai griežtai nusistatę. Kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
McArtbur’as sako, kad! tas su
jungimas būtų pragaištingas 
krašto apsaugai.

DIDESNIS SKAIČIUS 
GAVO DARBĄ

LIETUVOS MOTERS UŽ 
TAIKĄ

Lietuvos moterų organizaci
jų centras suskatęs pravesti 
propagandą prieš karą, už tau
tų nusiginklavimą, dėl to Kau
ne ir provincijoj tuo reikalu 
rengia tam tikrą paskaitų cik- 
U-

SNIEGAS, LIETUS KALI
FORNIJOJ

LOS ANGELES, vas. 19. — 
Pietų Kalifornijoj vietomis 
daugiau prisnigo, o vietomis 
nuolat lįja. Tad kai kur keliai 
užpustyti, o kitur vandens už
lieti.

Probibicijos įstatymas yra 
į didžiausia klaida, kurią žmo
nių negerovei sukėlė fanatiš
koji mažuma, pareiškia Nortb- 
we8tern universiteto dekanas, 
emeritas Wigmore.

WASHINGTON, vas. 19. — 
Darbo departairriento statisti
kų biuras skelbia, kad per sau
sio mėnesį krašte didesnis žmo 
nių skaičius gavo darbo, negu 
paleista iš darbo.

MIRĖ BUVUSIS KARALIUS

BAIN’AS TEISMAN

Plėšikai apiplėšė Commnni- 
ty Loan Co. ofisą, 721 E. 63 
gat.

Uždarytų dvylikos bankų pi
rmininkas Bain’ąs sn keliais 
savo šeimynos nariais pašau
ktas teisman į ateinantį ant
radienį prieš teisėją Fisher’į. 
Tai bus įžanginiai išklausinė
jimai.

BRESLAU, Vokietija, vas. 
19. — Mirė buvusis Saksoni
jos karalius Frederikas Augu
stas.

OftO stovis

CHICAGO IE APYLIN- 
K ES. — Šiandie debesuota; 
popiet kiek šilčiau.
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PRENUMERATOS KAINA.: MeUms — 36.00. Pu
tei Metų — *1.50, Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam 
Mėnesiui — 76a, Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų —• 94.00, Kopų* .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nesu
ktas. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
\val. po piet

krašte, skaudžiai apmušė įžymų mūsų tautos' 
veikėjų Vidūnų.

Šia proga reikia dar pastebėti, kad vo
kiečiai ir Didžiojoj Lietuvoj stengiasi įsistip
rinti. Jie ten steigia visokias ekonomines ir 
finansines įstaigas, kur gali, perka žemes, lai
ko Kaune gimnazijų, kuri stipriai varo vo
kiškų propagandų Kauno lietuvių inteligentų 
vaikų tarpe. Taigi, vokiečiai dirba gudriai ir

LIET. KATALIKŲ KONFERENCIJAI 
PRAŪŽUS

(Čia dedame diskusinį straip
snį ir laukiame mūsų visuome
nės ir jaunimo veikėjų atsilie
pimo. Red'.).

niekas nepasveikino. Atrodo,
jlyg būtų ^os priešingų idėjų.
(Tuo tarpu pats pirmininkas ir

___ ___ į keletas vyčių dalyvavo konfe-
..................... . 'rencijoj ir temalonėjo prabiltieitis, o kadangi visiems atei- ... ... . " . . ....... 'tik palietus jaunimo trūku
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Burope — One Year — 97.00. Sta Months — 34 00 
Copy — .Olc.

Advertising m “DRAUGAS" brings best results.
Advertising rates ob application.
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DIENOS KLAUSIMAII .

MŪSŲ PRIEŠAI NESNAUDŽIA

, . . , . Ši gausinga lietuvių katuliplaningai. Jie dirba savo naudai, bet musų ,
, . kų konferencija, įvykusi

nenaudai. Į
Bolševikai taip pat viskų daro, kad įleis

tų savo kruvinas iltis į Lietuvos kūnų. Savo 
tikslui pasiekti jie* surado nemažų skaičiuj jų, profesionalų ir daugybę 

svečių. Nežinau, kas buvo to
kio gausingo suvažiavimo pri
ežastimi. Ar parinktas tinka
mas laikas, ar šių dienų opūs 
klausimai, ar viliojanti pro
grama, iš anksto komisijos pa 
skelbta. Pastebėtina, kad ši 
konferenciją pasižymėjo gy

va
sario 14 d., sutraukė didelį 
skaičių delegatų iš įvairių or
ganizacijų, visuomenės veikė-

Mūsų tauta turi daug stiprių priešų. Ir 
jie nesnaudžia. Kiekviena patogesne proga 
jie stengiasi Lietuvai pakenkti ir pasinaudo
ti. Lenkai visada laukė ir tebelaukia progos’ 
Lietuvų užimti. Užgrobę Vilniaus kraštų, jie 
ten, kiek galėdami, stiprina savo pozicijas, 
varo lenkinimo darbų, persekiodami lietuvius 
ir varžydami visokį tautinį lietuvių veikimų, 
žodžiu, lenkai valdo didelę Lietuvos dalį ir 
stengiasi ten taip įsistiprinti, kad sunkiau 
būtų juos iš ten išvyti.

Klaipėdos kraštas yra Lietuvos kraštas, 
kuris pats savo valia iš svetimo jungo išsi
vadavo. Bet mūsų tautos “prieteliai” užsie
nyje į tai neatsižvelgė. Jie 4am kraštui už
krovė konvencijų, davė jam nereikalingų auto
nomijų ir tuo būdu davė progos amžiniems 
ginčams, atidarė vokiečiams kelius varyti ta
me krašte vokietinimo darbų. Ir dėl to Klai
pėdos krašte nfekada netrūko vokiškų pinigų, 
atsiųstų iš Berlyno, agitacijai; netrūko im
portuotų iš Vokietijoj agitatorių. Berlyno 
dvasia reiškėsi ne vien mokyklose, bet Sei
mely ir visur gyvenime. Lietuva į tai nega
lėjo ramiai žiūrėti, ir dėl to šiandien Tautų 
Sųjunga ir net Tarptautinis Haagos Teismas 
savo rankose turi naujų bylų, kurios būtų ne
buvę, jei to krašto reikalai tuoj po jo atvada
vimo., būtų buvę tinkamai sutvarky ti ir jei, 
pagaliau vokiečiai nesivaržytų į Lietuvos že
mę jr nesikištų į Lietuvos vidaus reikalus. 
Vokiečiai tiek parodė savo “aukštų kultūrų,” 
kad Tilžėje, taip pat lietuvių apgyvenamam

lietuvių, kurie akiai jiems tarnauja ir dirba 
išdavikiškų darbų.

Siaučiant Lietuvos priešams, mes nega
lime ramiai sėdėti. Mes turime budėtu Turi 
budėti ir tie, kurie šiandien valdo Lietuvos 
vairų. Matydami, kas darosi aplink Lietuvų, 
jie turi suvienyti visas gyvųsias tautos jė
gas. Toji vienybe bus galima tik tada, kada 
bus sušauktas krašto teisėtas šeimininkas, 
Seimas, kada bus išlyginti visi vidaus poli
tikos neteisėtumai, kurie pakerta tautos at
sparumų. Kada mūsų tautos priešai pamatys 
glaudžių lietuvių vienybę, darbštumų, sveikų 
ir stiprų patriotizmų, tada jie nebedrįs sta
tyti Lietuvai pavojingas pinkles ir jų propa
ganda pasidarys be reikšmės.

tis yra svarbi, tai ir jaunimo į 
klausimas yra opūs. Referen
tas nurodė keletu būdų-gelbė- 
jimui jaunimo nuo ištautėji- 
mo. Čia nepasakysiu, ar jie 
tikę ar ne, tik jau vien tas 
yra girtinas dalykas, kad pa
rodomas susirūpinimas mūsų 
■jaunimu. Nors kai kurie sene
snieji veikėjai pareiškė, jog 
nėra dar pavojaus jaunimui, 
būk diskusuojamas dalykas 
yra perdėtas. Tenka pastebė
ti, kad tokia nuomonė per se
ną, atsilikusi... Kaš dar mano,'^ veikėjus, 
kad jaunimas nėra ištautėji-

mus, kuriuos stengėsi viso
kiais būdais ir įvairiais reto
rikos metodais užtušuoti ii 
parodyti savo “nekaltumų." 
Vyčių pirmininkas p. A. La 
pinskas pareiškė savo kalbu 
je lyg deklaracijų, iš kurios

net viešai sako, kad sporto- 
manija Amerikos prilygsta jau 
Spartos laikams. Todėl vyčių 
reikalavimas pastatyti jiems 
namų sArtui yra nesųmonin- 
gas. Teilinimasis, kad tik čia 
jie galės išlaikyti lietuvybę, 
yra niekuo nepagrįstas. Čia 
jie liktųsi visai izoliuoti ir dar 
greičiau pagreitintų ištautėji- 
mų.

N

Toliau, vyčių pirmininkas

matyti jų siekimai, jų tikslai laikD sau š°k*Ui,‘

ir kas iaunimui rūni. hiitont jpaniir»ta,, kad amen onis.vi 

šokiai veda jaunimą prie de

moralizacijos. Juose nėra jo-

ir kas jaunimui rūpi, būtent, 
sportas ir šokiai. Sveikas kap. 
Jurgėlos pastabas jis paneigė. 
Drąsus reikalavimas — pasta- 
įtyti jiems didelį namų sportui 
buvo beįtikinųs net kai ku

kio meno, jokio grožio nei už 
skatikų, o vien tik sudarkyto 
fokstroto nuotrupos arba, kaip

i žemaičiai vadina “bambatrv-. / Xnis.” Argi nebūtų geriau uz-
mo pavojuje, arba būk nėra i Uuika atvirai pasakyti, kad!uot kvaršinus sau sralvas beis-

netrūko, bet ko arčiau gaio,
to daugiau TO radosi. Kome- <lžiūK“ti “ religiniu jų sto 

rencijos pirmininkas prof. F.
Mastauskas tvirta savo

I yra įsejęs ir ribų. Del jo bar- 
■ viu. Nesenai vienas profeso- į bariškumo ne vien europiečių

. rius pedagogas karštai įrod.i-7la smeik*anias» bet ir dau ng žodelio. 
lH-KCI“ e , j gelio A mari IrmrtVulininku

geriausia priemonė lietuvybei 
palaikyti. Bet, deja, apie tai

AMERIKOS LAIVYNO KLAUSIMAS

Japonams pradėjus Tolimuose' Rytuose 
triukšmauti, J. Valstybių įžymieji vyrai stai
ga susirūpino karo laivyno stoviu. Aštriais 
žodžiais kritikuoja vyriausybę, kuri po pas
kutinio karo pradėjo mažinti laivynui išlai
das ir šiandie tų pat daro. O visuomenei pra
neša, kadi krašto laivynas ne tik didelis, bet 
stiprus ir galingas. ,

Anųdien per radijų apie karo laivynų 
kalbėjo atsitarnavęs krašto laivyne admiro
las Fiske. Jis pažymėjo, kad karo su Japo
nija pavojus didėja. J. Valstybės su japonais 
tik karo laivynu gali kariauti? Tuo tarpu su 
šiandieniniu laivynu prieš japonus negalima 
nė pasirodyti. Karui vesti reikia Tolimuose 
Rytuose turėti laivyno bazę. To neturima. Ar
timiausia Amerikos bazė yra už 5,000 mylių 
uuo Japonijos, i

Adm. Fiske sako, kad Filipinų salas ja
ponai gali paimti, kada tik nori. Jų iš ten 
pašalinti nebūtų galima, nes per menkas ka
ro laivynas.

Jis sako, kad visuomenė nežino visos tei
sybės apie karo laivyno stovį ir apie pavojų

ja ir sumaniu vadovavimu ne
leido niekam nuobodauti, bet 
davė progos iškeltų mintį ge
rai apgalvoti. Turiningoj ir gi
lioj savo paskaitoj L. Šimutis 
palietė svarbias dabartinio gy
venimo problemas. Gerb. pre
legentais, spręsdamas sociolo-

nėjo anglų spaudoj Amerikos 1 Amerikos mokslininkų,
jaunimo trūkumus, ydas, ku- į v^suomen®s veikėjų yra uja

mas visokiais būdais. Antrarios aukščiausio laipsnio yra 
pasiekusios. Tas neskiria, ži
noma, ir lietuvių jaunimo.

Žvilktčrėkime tik giliau į 
šių praėjusių konferencijų, iš 
ko irgi daug kų galima pasa-

ginius klausimus filosofišku'kyti apie mūsų jaunimų. Pir-
metodu, privertė ne vienų gi
liai susimųstyti dėl šių laikų 
socialės santvarkos trūkumų.

Gal daugiau aktyvumo su
kėlė kun. M. Švarlio paskaita 
“Mūsų organizacijos ir jauni
mas”. Antroji šios paskaitos 
dalis sudarė šios konferenci
jos vaidmenį. Mat, kaip sako
ma, kad jfeunimas — mūsų a

miausia krinta į akis tai, kad 
labai mažas skaičius jaunimo 
tedalyvavo šioj konferencijoj.

amerikoniško sporto blogybė, 
— kad jam visas laisvas jau
nuolių laikas pašvenčiamas. 
Niekas daugiau jiems neberū
pi. Pastebėta, kad baigęs vi
dujinę mokyklų (liigli scliool) 
jaunuolis jokių knygų, be mo
kyklos vadovėlių, neperskaito. 
Filosofiniai, pedagogijos klau
simai jiems yra svetimi, kaip

Todėl iš viso to sutraukus 
drąsiai galime pasakyti, kad 
mūsų jaunimas nėra žydintis, 
bet daugelio atžvilgiu — vys
tantis.

Stud. J. Kriščiūnas

NAUJA KNYGA

Buvo galima pirštu juos su- hebrajų kalba. Pažangieji Ani-
skaičiuoti. O kų tas rodo? Ro
do, kad Amerikos jaunimui 
idėjiniai, visuomeniniai reika
lai nerūpi. Lyg keistai atro-

erikos universitetai dėl to da 
bar pradėjo reikalauti iš stu
dentų perskaitytų knygų są
rašo ir daro atitinkamas sau

PALAIMINTAS 
KUNIGAS JONAS BOSKO

, Jo Asmuo

Darbai ir Auklyba
Tai lietuvių Saleziečių lei

dinys. Turi 70? pusi. su dau
gybe paveikslų. Kaina $2.50.

do, kad jaunimo organizacijos išvadas studijozų darbų įver-' Kaikas gali pasakyti,, kad2 - * .< (./ L. • ,* ” />-.<• .! v . - . , " I v • *•{.’.* f * i i
“Vyties” vkrdu konferencijos tinimas. Kai kurie pedagogai šiais Slinkiais laikais tokiakonferencijos pedagoį

Raidyno piršly t
n Linksmas pasakojimas
Panūdo Šurkaus Raulynas vestis. Ir 

šeimininkė, sako, bus, nes motina jau sena 
ūr tų krizę gal atsištumsiu.

(Taip nusistatęs ir pradėjo dairytis, 
kur čia taip žmoniškai pasipiršus. Čia ir 
tapt Jam į galvų nusukti į Vainiūnus pas 
Ušėkų. Pernai nusibeldęs kermošiun matė 
tų UŠękų su dukteria. Žnybulis parodė ir 
labai išgy rė. Girdi, ir namas geras ir pa- 
sogoe būsią.

Dalykų apsvarstęs Raidynas ir pasi- 
rįžo pabandyti laimę. Paprašė Parnpaių 
piršliu, įsirito alaus bačkutę į roges, pasi
ėmė litrų’ir išdundėjo. Trumpas mėsiedas 
— laukt nėr ko.

Kelias tolokas, kelios mylios, o dalia r 
dienos trumpos, tai ligi sutemų vos prisi
kasė. Bet kaimų privažiavę ir įkrito bė
don, — nė vienas nežino, kuris Užėko kie
tuos. 4

— Kur čia Ušėkas gyvena? — pa-

I duos batu čia įsilinausiam degliui į pa
sturgalį. Tas išgąsdintas šoko į vienų pu
sę į ahtrų. Parguldė ant menčių Raidynų, 
kuris griūdamas nuo suolelio dar užsivo-. 
žėant galvos kibirų su vandeniu, ir dar 
labiau išgąsdintas sukriugęs, kad jau smu
ko tarpdury" stovinčiam piršliui pro tarp
kojį. Tas kaip ilgas tystelėjo išilgas ir 
nutvėrė deglį glėbin, o deglis tik niovė iš 
priemenės tiesiai į kiaulininką.

— O kad jų žemyną tų kiaulę! —- rū
gėjo nuo tvarto grįždamas Pampalas, o 
Raulynas stovėdamas it ištrinkta avis 
graibėsi durų.

— Kas čia atsitiko ? — tarė atidariu
si duris šeimininkė. — Tur būt patamsy 
durų nerandate? • *

— Nekaip, šeimininke, atsitiko. Kiau
lė kelių perbėgo, — paaiškino kaip gali
ma linksmesnį veidų rodydamas Pampa- 
ias.

— O tas nevidonas! — sušuko šeimi
ninkė. — Durys atdaros, tai ir įlindo 
biaurybė. Prašom į Vidų, prašom.

Įėjus svečiams grįčion šeimininkė la-
klausė lyg jų laimei keliu klampojantį ka- 1 bai atsiprašinėdama už nemalonų įvykį
žin Kieno piemenaitį.

—- Ve, tas kiemas, kur tvartas be 
kraigo, — rankove nubraukęs nepaklusnių 
nosį parodė vaikas.

Taip jie ir užsuko į nurody tų kiemų. 
Pasistatę pakluone.) neklius pasuko Į grį 
čių. žengdamas į priemenę Pampalas kaip

pakabino svečių paltus, davė Raulynui nu- 
sišluostyt rankšluostį ir paprašė sėstis, o 
tų nelaimingai po kojų pasitaikiusių kiau
lę labai iš nepalankios pusės nušvietė. 
Girdi, kaip gyvi tokios landžios kiaulės 
neturėję.

Tuo tarpu atejd gyvulius liuobęs ir

Filipinų salomsĮ Viskas slepiamą, nes kitaip 
žmonės subrustų reikalauti tai visa tuojau 
atitaisyti.

Toliau adflįffolas pastebi, kad Amerika 
perdaug pasitiki' įvairiomis tarptautinėmis 
sutartimis.. Istorija liudija, kad daugumas tų 
sutarčių yra be jokios reikšmės.

Pati Amerika prezidento Wilsono_ laikais 
sulaužė sutartį su Meksika, kada šio krašto

■ ---------------- --------------------------------- (brangi knyga yra neįmanoma.
miestų. Kelių valstybių padaryta sutartis pa-'Bet ši knyga kaip sykis tinka 
neigta 1914 metais, kada Vokietijos armijos i pasiskaityti suspaudimo lai-» 
įsiveržė Bclgijon. Šiandie pati Japonija min-Įkais. Palaimintas kun. Bosko
džioja sutartis — devynių valstybių ir Kel- į kūdikystėje praleido daug b!o- 
loggo nekariavimo paktų. gesnius laikus, negu tūkstan-

Kada šio krašto politikai per rinkimus ėiai gįų laikoj vargstančių lie- 
reikalauja piliečių balsų, jie viskų žada ir sa tuvių.
ko, kad piliečiai aukštai inteligentiški žmc 
nės. Bet ne “inteligentai” neturi supratimo į

ginkluotos jėgos buvo iškeltos į Vera Cruz , apie gyvuosius krašto apsaugos reikalus.

šeimininkas. Pasidalinus naujienomis ir 
pasipasakojus apie kelių piršlys pamažu 
pradėjo Sukti prie reikalo.

— O kų, girdi, ar daugiau šeimynos 
ir nebeturite? ... '/

— Turime, tik visi išvaikščioję. Pus
bernis Su piemenaičiu kaž kur kieme, o 
duktė pas kaimynhs nubėgo, — paaiškino 
šeimininkė.

Tai tau dailiausia! — sušuko neva 
nusiminęs piršlys. — Mes čia su ja trupu
tį pasikalbėt norėjome, o čia namie hėrft...
O ar tuoj pareis;

— Pareis, girdi. Tik vienai valandė
lei išbėgo.

Numanydama ko reiks, šeimininkė pa
liko su svečiais vyrui kalbėtis, © pati ne
žymiai pradėjo sukiotis apie plytų ir j 
kamarų vaikščiot. Raulynas tuo tarpu 
žiūrėdamas į šeimininkų niekaip negali 
išspręst nemalonaus klausimo — jam at
rodo, kad čia ne tas, kurį pernai kermo
šiuj matė ir gana.

1 Tuo tarpu atsidarė durys ir vidun 
įsigriovė šeimininkų duktė. Vos jų pama
čius Raulynui širdis į užkulnius nudardė- į 
jo visai ne ta pas kurių važiavo. Didu
mas nematytas, dantų prišaky nėra... Ir 
metų gal ketvirta dešimtis.■ * 6 . f # « • • .

— Įkliuvom... — nusmelkė Raulynui 
per širdį. — Kaip gi čia yr Juk tas ba
mblys sakė, kad čia Ušėkas.

— Kur buvai, mažele? — Kreipėsi

Čia mes tavęs jaumotina į dukterį, 
ir laukėme.

— Pas Jonus. Vos nuklampojau.
— Matot, čia už poros ūkininkų įua- 

no brolis gyvena. Tai ir hėgiojam vieni 
pas kitus. Žinai savi, — paaiškino šeimi
ninkas.

Raulynui iš karto visa mįslė paaiš
kėjo.

— Ot įkliuvom! Ir kaip čia išsisukus? 
— galvojo jis ir sugalvot negalėjo. Juk 
nesisaky’si ne ten pataikęs.

Tuo tarpu jau ant petelnės pradėjo 
ir kiaušinienė čirškėt. Mato Raulynas, kad 
dalykas jau visai rimtėja. Piršlys jau ir 
apie pasegą pradeda užsiriūnt, kiaušinienė 
čirška. Tiesiog vyras nusigando.

Norėjo jau vadint piršlį namo važiuo
ti, bet tuo tarpu pripuolė šeimininkė sta- 
lan sodinti.

— Prašom, girdi, į užstalę, prašom. 
Iš kelio išalkę, reik užkąst.

Raulynas dar norėjo spirtis, bet Čia 
įsikišo jau sėsdamas į kertę piršlys.

— Kai muša bėk, kai duodla imk, kai 
vaišina valgyk, — tarė smailiai žiūrėda
mas į garuojančių kiaušinienę ir butelkų 
ant šaknų užpiltų “varlių ašarų.*’

Taip staigiai nesusigriebiantį kaip čia 
atsisjArt Raulynų ir)įgrūdo į užstalę, o 
iš krašto Marcelę pasodino.

Taip nuginkluotas Raulynas sėdi, dai
rosi ir nežino kas bedaryti. Tuo tarpa

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

apėjo aplink stikliukas, pradėjo visi kų- 
snoti. Raulynas sėdėjo lyg tėvo pakasy
nose, bet piršlys jau visai pralinksmėjęs 
uoliai kirto kiaušinienę ir sąžiningai pii- 
šo jaunuosius, o katinas įsitaisęs tarp 
jaunųjų pradėjo dairytis, kuo čia pasi
vaišinti.

— Škic, — sušuko Marcelė ir tyste
lėjo alkūne, kuli ne katinui, o tiesiai Rau
lynui tuštimnn kliuvo. Tas, nabagas, ir 
kvapo pritrūko.

Tąkart nukentė, bet kai katinui kyš
telėjus galvų Marcelė paantrino, širdy nu
sikeikęs Raulynas nustūmė katinų pasta
lėm O ten šuns būta — bevarstant duris 
įsmilko biaurybė. Tuoj pasigirdo purkš- 
tinias, burzgimas. Išsigandęs katinas šo
ko Raulynui tiesiai ant kupros.

Nutvėręs nuo pečių katinų metė nuo 
savęs pataikydamas tiesiai ant Ušėkienės. 
Taip ir įsikibo biaurybė į plaukus. Ušėkas 
šoko užsidegęs gelbėt pačių.

— Svečias svečiu, girdi. O žiūrėk kų 
darai.

— Taigi ir tu žiūrėk kų darai, — už
sidegė Raulynas. — Einam, važiuojam 
namo! — šaukė karščiuodamasis Rauly
nas piršliui. — Kų čia mus už durnius 
laiko !ū...

f — Važiuok. Kas tave čia laiko. Rėkė 
šeimininkė.

Raulynas išdardėjo iš piršlybų kaip 
iš pirties. M. Sidabriėtia.



Šeštadienis, raawJn r > • n R A n G A S

KOVA 1)2 AUKŠTYBES TĘSIASI SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Gubystai triksas nepavyko. Janušauskas grasina 

Petrauskas vėl Staniulį pralenkė. 
Misiūnas, Rėkus, Kazlauskienė, Rovaitienė 
pirmvn e-*na -

“Draugo” vajuje lenktynesSt-., Chicago, III.......... 399,750
tarpe kontestininkų eina visu V. Stancikas, 1706 W. 47
smarkumu. Kova už aukšty- St., Chicago, III.......... 398,840'
bes, už garbę tęsiasi. Vakar A. J. Janušauskas, 1301 S.'

Atsakymas 60 metų poniai: | 
Tamstos “degančias” kojas Į 
“Sloan’s Unimentas” tik dar 
labiau degins. Patarčiau nuei
ti pas gydytoją, kurs ištyręs 
tamstos ligą nurodys būdu.-,, 
kaip pasigyti.

U
Atsakymas J. S., Michigan:
Jeigu jūsų 13 metą inergai- 

. . . . ,tė prišlapina lovą, tai reikia
a siran a ant veido. Ai tirti u patirti, ar kartais neturi kir- 
kokų ta. Ilgų, ar k* kitas. nif|įŲ, „ ga| sfinkterai

’,u’ yra .nusilpę, argai kitoki pus-
Atsakymas M. A. Tamstos,^ sukrikimai y«a. Tik žinant 

oda, matyti, yra labai jautri j ligonės būtį, galima ligos prie- 
chemiškam suerzinimui (įrita !ž»«tį pašalinti ir ligą sekmin- 
cijai). Kai oda įpranta (ako- i«a> išgydyti. Patarčiau nuves 
moduojasi) prie vartojamo Ai mergaitę pas gerą gydytoją.
muilo, tai spuogai ir dingsta--------------------------------------
savaime. Kiekvienas smarkiai i DANAI APIE LIETUVOS 
kvepiantis muilas turi odai ’ BEKONUS
kenksmingų ir erzinančių che-1 ------------
mikalų. Geriau vengti spalvų-' Sausio 18 d. didieji danų 
tų ir stipriai kvepiančių m ui- laikraščiai “Berlingske Tide- 

nde” ir-“Ekstrabladet” nu
stebino savo skaitytojus žinia, 
kad Lietuva virtusi didžiau
sia Danijos konkurente Angli
jos bekonų rinkoje. Per tre
jus metus Lietuva sugebėjusi 
bekonų gamybą iš 7,000 cent
nerių padidinti ligi 382,000.

Bekono gamybai išplėsti 
Lietuvoj buvę griebtasi įvai
rių skatinančių priemonių. 
Kiaulių gausingumo atžvilgiu 
Lietuva dabar yra pirma po 
Danų ir antra Europoj vals
tybė. Danijoj 100 gyventojų 
tenka 140 kiaulių, o Lietuvoj 
— 70. Lietuviškas bekonas e- 
sąs skanesnis ir geresnės su
dėties, — sako danai,—už da
niškąjį. Tai esą dėl to kad lie
tuviai kiaulėms duodą miežių, 
kai tuo tarpu danai šeria ry
žiais. Danams reikią nepamir
šti, kad jie bekonus pradėję

L. BARONIENĖ

Raio:

Dr. Al. M. Rackus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Ganai 6764

SUŠVINKĘS KAMBARIŲ 
ORAS IR LIGOS

'totu niuli, tai ir vėl spuogą

Žiemos metu ligos labiau
vakarą, Gubysta buvo užsimo- 50th Ct., Cicero, III. 376,900 siaučia ne dėl to, kad šalta, 
jęs tfiksą iškirsti — Stanciką P. Varakulis. 724 West 18 bet dėl to, kad'žmogui pristin-
ir Rašinskienę pralenkti ir vėl St., Chicago,. III......... 372,780 ga tyro oro ir saulės spind u-
kontestininkų vadovu patapti, A. Stulginskas, 1628 S. 50 Iių. Sugedęs oras greičiau žmo-
t. y. pirmoj vietoj atsistoti Avė., Chicago, Jll.......359,570 gų susirgdina, negu šaltis. Mo-

. Tačiau, 'žygis nepavyko taip, Ag. Gilienė 3131 Emerahl džių kirtėjai, sportininkai ir 
kaip norėjo. Tiesa, Stanciką Avė., Chicago, III. .. 237,190 medžiotojai, kurie daug tyro 
užpakaly paliko, bet Rašius-j M. Varkalienė, 6315 South oro gauna, rečiau serga ka- 
kienės nepralenkė. Kas toliau coln avė., Chicago, III. 228,920 tarų ir plaučių ligomis, negu 
dėsis, pamatysime ateinančią P. 'Petrauskas, 14 Johnson tie, kurie prie pečiaus sau nu

irsite. • » st., Binghamton, N. Y. garas šildo.
loAius daros kont. Varaku- 
kuris grąsina Janušaus-

226,010

4 kui, o paskui gali pradėt ir Avė., Chicago, III. .. 221,150

o o, ... c m , Žmogus negeria dumblino ir i lų, jei norima, kad veido odaS. Staniulis, 6651 S. Talman _ . . . , . , ’ , . .. 7„ . pasnurdusio vandens. Bet butų skaisti ir sveika. Veido

5

‘ Stanciko nebijoti. Jei Januša
uskas nekreips j Varakulį dė
mesio, ryt gali palikti užpa
kaly. Tas pats tenka pasaky
ti ir “strošnam” Stancikui. 

Bingliamtonietis Petrauskas 
v vėl Staniuliui suprizą padarė.

■Dabar tenka įspėti Varkalie- 
r nę, kad Petrausko pasisaugo

tų, nes, ko gera, jis gali ir jai, 
kaip Staniuliui, suprizą pa
daryti.

Rbselandietis Misiūnas, va-i 
kar kaip tik pamatė Mandra- 
vicko ožio ragą, taip smar- 
kiai pirmyn pasivarė, kad jei 
kiek būtų ir Valančių iš kelio 
pastūmęs. Jei Misiūnas pajėg’s 
Valančių pralenkti, tada tas jo 
“ragas” Staniuliui pasirodys.

Rėkus užsimojo būtinai Gry
bą pačiupti. Trylika tūkstan
čių ir penkiais šimtais balsų 

„ pasivarė pirmyn! Tai nemažas 
‘žingsnis, o Grybui nemažas 
striokas.

Kazlauskienė dažniausia tu
ri reikalo su provincijos kon- 
testininkais. Aną sykį ji “pa
gavo” Melrose Parko Žvirbli,

, o šiandie pavijo garietį Aukš- 
kalnį ir greta atsistojo. Ką 
dabar darys Aukškalnis? Tre
jopai galima manyti: arba sy
kiu eis su Kazlauskiene, arba 
bėgs nuo jos, arba paliks jos 
ūžpakaly. Laukiame, nekant
riai laukiame iš Aukškatnio 
tokių ar kitokių žinių.

Be to, prie progos noriu į- 
^j^ti ir Žolynienę, kad bėgtų 

Kazlauskienės, kuri
^■Riksmo būdo ir visados gc- 
F ros nuotaikos moteris, bet b- 
* nktynėse niekad nejuokauja. 

Senai esame turėję žinių iš 
Herrin, III.,- nuo p. M. Rovai- 
tienės. Kiek laiko atgal, ji 
trfiputį sirguliavo, dėl to nie
ko ir nerašė, nieko nesiuntė. 
Dabar p. Rbvaitienė žada dau- 
giau pasidarbuoti. Kad kiek 
šiandie ji būtų jau Balsį pra- 
lenkus. Nors žinome, kad ma- 

| žam miestely negali/na dide
lių kalnų nuversti, bet džiau-į 
giamės tuomi, kad ji žada dė

Ve.. V'Jlll/HJiU, Ali. . ^j^A.A»Iv i_ „ • • • .
A. Valančius, 1226 S. 50 y™ '°kl’’. k“ne ger,a prausimai yra. ger“,usla vai" 

nesvarų ir sušvinkusj orą ir toti muilą vadinamą “CastilleAvė., Cicero, III.........161,100 nežino, kad tai silpnina jo soap,” kurs yra daromas iš
W^lf^thaSt^0SeJan^, 144 530 krau^ *r na*kina j° sveikatą, švarių taukų ir tyros medžią-

V.-R. Mandravickas, 815-45 .. P*2"" tenka pastebati Pas gos‘ .
St.^ Kenosha, Wis. .. 135,150,™® namų SU dvi^ubais Klausimas. Ar kremas (Cold

Grybas, 2244 W. AdaniJa^ a langų plyšiai užka- cream) nuprausia veidą lygiai 
St., Chicago, III......... 128,429 m lna^1 kad oras negali taip gerai kaip vanduo, ir ar

Rėkus, 1350 Wabansia avė., *eitl’ nei lšeiti- Šeimini n- tai yra sveika? Teko man pa-
Chicago, III............... 124,560 ,a?..taiP ^taupydami šilimą, tirti, kad tūlos amerikonkosf
A. Žolynienė, 6709 Archer ® 1Jodamb kad šilima nepa- nįekad veido neprausia van
avė., Chicago, III........  103,500 sPni ’aijk pro langus, gy- denįU; 0 tik kremu> • y. G.

t rr • vena užterštame kambario o-J. Aukškalnis, io<>4 Harn-. katara ar kitokiu Atsakymas V. G.: Retkar-
son St., Gary, Ind 101,200: . vg „į ar >kltokls* čiais krinti veida su kren,u

n Ko-zioncViAna ztoKfl q plaučių hgą. Betaupydamas tiais numnl1 veiaą su kremuazlauskiene, 4oo6 S. -jį srauni lie-a ir «nhmmr odos sveikatai nepakenks. Ta-
Užvirtus 1513*- 350,a"0|‘US pinigus ™stams ir Bid“d nesiprausti s"
Melrose Park III 85850 ,toiams atidnodi’ ~ ** W°Ra "“k”” mUi‘U’ °

a ’ 1......... 'ekonomiia vartoti — nepatartina. Kam
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 ’ išdykauti ir WT0 veido o<Io,

ogus į savo plaučius įk- skaistumu rizikuoti kad vei- 
vepia apie 3 litrus tyro oro i • - •, . ., ou. ™ , • , . . dui nėr sveikesnio, ir geresnio jie ucnuuua piauejecoln St. Chicago, III. 61,900 su kiekvienu Įkvėpimu; 10 , , , , • , u -r i ♦ 1- • * . .. & ’ *’ i, dalyko, kaip tyras vandene lis. eksportuoti prieš 40 metų irA. Condratas, 1706 S. Ma-1 kraujuje ir kūne pasilieka, de- r p }

yomensing avė.

Viena įžymiausių lietuvių smuikininkių, 
turinti taip gražų halsą (alto) Rossini’o vei
kale “Stabat Mater,” vasario 21 d., Kiin- 
hall Hali, giedos solo ir kvartete.

įsigiję geros praktikos, tuo, Nuo vasario 29 d. ligi kovo
tarpu lietuviai šioj srity dirba j 6 d., Norwood, Mass.
tik keletą metų. Kiek padir- Nuo vasario 29 d. ligi kovo
bėjus, lietuviams pavyksią dar 13 d., Šv. Kazimiero parap..
labiau padidinti bekonų eks-j Worcester, Mass.
portą tuo labiau, kad jie galį Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa-
pigiau jį pagaminti ir parduo
ti, kaip kitos valstybės.

PI., Chicago, III........... 68,500
Bugentavičius, 1616 N. Lin-

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOS METU

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

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

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

terson, N. J.
Nuo kovo 14 d. ligi 29 d.

Newark, N. J.
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d,

Montello, Mass. (moterims).
I Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.. 

Montello, Mass. (vyrams).
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., 

Maspetb, L. I., N. Y.

Jei įvyktų kokios permai 
uos, pranešime vėliau.

lUl/llll, JVC* V A JI f
ti pastangų tam, kad į kiek-1 Nežiūrėdamas jos nepaprasta 
vienų lietuvio kataliko namų m0- >'kinir.kaa mano augmti 
įnešus katalikišką laikraštį.

Linkime p. Rovaitienei ge
riausių sėkmių.

Šiandieninis kontestininkų 
stovis yra toks:

O. Rašinskienė, 1639 S. 50 
Avė., Cicero, III.........  400,100

F. Gubysta 4335 S. Moząrt

Phila. pa.'guonis (oksigenas) ir kiti rei- 
.... 40,700 į kalingi gyvybės palaikymui 

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- (elementai, o iškvepia lauk iš 
plewood avė., Chicago, III. ^kūno angliarflkštį. Angliarūk-

....... .z. 32,000.štiš yra kūno išmata (waste-
Gaižauskas, 148 E. 107tb st., produet), kuri susikoncentra-

Roseland, III............... 31,910 J vusi žmogų nuodija. Kai už-
Bacevičius, 1850 Vabansiaįdaryt&me kambaryje žmogus

Avė. Chicago, III........ 20,700 išnaudoja didesnę deguonies
J. Vaičaitis, 424 Dean St.Jdali oro ir kai ore pa&idaro

Scranton, Pa. .............. 25,850 angliarūkščio perteklius, tai
Tp. Taruška, 2334 S. Oakley tokį orą mes vadiname suterš- 

Ave., Chicago, III. .. 20.359 tu» nuodijančiu ir nesveiku.
A. Langmanas, 4521 S. Wa- Taigi, žiemos metu labai svar- 

shtenaw Avė. Chicago, bu yra dalinai vėdinti kamba-
Tll........................... 17,700 jei žmogus nori ligų iš-

Sutkus 1007 Eigbt st.,Wait- vengti.
kegan, III..................... 15,700 Ko mažesni kambariai ir ko

A. Nemčiauskaitė » . 8 5Cb daugiau bute žmonių gyvena, 
J. Balsis, 610 Wall St. Rock to dažniau tuoe kambarius rei-

ford, III. ................... 5,800 kia vėdinti. Nereikia duris ir
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.'langus laikyti atidarus pusva-

Herrin, III..................... 4,750 landį ar ilgiau; vieno* minu-
Varaitis, Luzerae, Pe. l.POfl tos užtenka, kad suterštas o- 
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. ras išgaruotų lauk, o į vidų

E. St. Louis, III.......... 1,000 įeitų tyras ir sveikas oras.
-------------------------------------- Kambarių oro išvėdinimas tai
ATSIVEDĖ TELYČAITĘ BE' dar nėra šilimos išaušinimas, 

UODEGOS 'nes atidarius vienai minutai
Josiąs, Alytaus ap. Pečiau-Įduris ir langus, tyro oro įeis 

skų kaimo ūkininko A. Kan-'ir kambariai neįšals, 
droto apsiveršiavusi karvė la- Gerkite tyrą vandenį ir kvė- 
bai nustebino šeimininką, at- puokite tyru oru, tad jūsų 
tedus telyčaitę be uodegos, sveikata bus daug stiprėsnė.
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Skaitykite ir platinki 
te lietuviu katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
retnkite. tuos biznierių) 
ir 0mfesinnalus« kurk 
garsinasi jame.

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus

x '1
Klausima*. Malonėk p. dak

tare paaiškinti kame dalykas, 
kad kai pamainau muilą vei
do prausimuisi, tai mano vei
dą išberia spuogais. Po to tie 
spuogai išnyksta. O kai pra
dedu praustis ru seniau var-

KIMBALL HALL
SO. WABASH & JACKSON BLVD.

STABATMflTER
(STOVI MOTINA SOPULINGA)

Pirmą sykį klasišką Rossini’o veikalą išpildys kompozitoriaus A. POCIAUS vedamas

L. V. DAINOS CHORAS
Su G. Giedraitiene (Šidiškiute), L. Saboniene, J. Romanu, K. Saboniu ir A. Čiapu — 
solistais. Vargonais akompanuos Mr. H. Cobb.

PRIEDUI DALIS

SEPTYNI ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS”
t «

Su A. KAMINSKU — solistu
. \ t < I •

f . f t »

SĖDYNĖS REZERVUOTOS. BILIETAI 75c ir $1.00
.♦ . ’ L? ' 1

Cbicagos ir apylinkės lietuviai kviečiami i šventąjį koncertą.

Vasario 21
8:15 VA L. VAKARE

I
f
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D R A r C A c šeštadienis, vasario 20 1932

ŽELIGOVSKIO SMURTAS

Nesenai voki<>čių knygų ii- pat pirmojo Vilniaus užgm 
akoj pasirodė Radinys, kuriam kimo 1919 m. pradedama žiau- 
plačiai aprašomas Želigovskio riai persekioti visa, kas lietu- 
smurtas ir nušviečiama visa viski. Apkaltinę simpatijom!; 
Vilniaus bylos istorija. Kny- bolševikams, ienkąi tuojau si> 
ga pavadinta‘Das ist Polen!’ ima visą eilę žymią lietuviu 
Jos autorius — žinomas vo- ir įmeta juos į kalėjimus. \ il- 
kiečių žurnalistas F. W. von niuj išleidžiamas įsakymas, ku- 
Oerzen, “Vossische Zeitung” riuo uždraudžiama kalbėti lie- 
re faktorius. Rašydamas ’ šią tuviškai, iškabos su lietuviš- 
knygą, autorius, kaip jis pats kris užrašais turi būti nuun- 
pasisako, norėjo objektingai tos. Laikraščių draudimai ir 
supažindinti vokiečių visuopie- administracijos šikanos dar bi- 
nę su tikrąja Lenkijos būkle, biau papildo ateivių progra- 
Gyva forma autorius lapas po n,3- Tokia būklė trunka i u 
lapo atskleidžia prieš skaity- L920 m. vasaros, kai lenkai 
tojo akis netolimos praeities Vilniaus pasitraukia, 
įvykius ir duoda įdomų dabar- Po “ Viskis-stebuklo’ lenkai
tinės Lenkijos vaizdą.

Ne autoriaus kaltė, kad tas 
bendras taizdas išėjo Lenki
jai nepalankus. Nuo pat pri- 
sikėlinio nepriklausomam gy
venimui lenkų tauta ir jos va
dai parodė tiek daug klastin
gumo, smurto ir neapykantos, 
jog objektingas stebėtojas ga
lėjo užfiksuoti dešimteriopai 
daugiau neigiamų faktų z ne-
kaip šviesių spalvų. Todėl ne- 
stebėtina, kad lenk,, valdžia 
Oertzeno knygą uždraudė į 
Lenkiją įvežti.

vėl žygiuoja į šiaurę. Auto
rius nurodo į susidūrimus su 
lietuvių kariuomene^ pastebi, 
kaip žiauriai lenkų kariuome
nė elgiasi su vietos gyvento
jais. Toliau v. Oertzen atpasa
koja Lietuvos protestus Tau 
tų Sąjungai dėl lenkų kariuo
menės brovimosi į Lietuves 
žemes. Kai Tautų Sąjunga pa
skiria komisiją, kuri turi su
sidariusią būklę ištirti, lenkai

K. SABONIS Girdėjau, kad liks graižaus pe- darbininkėms, kurios taip 
Ino. Įsirašė draugijon 38 nau-i nuoširdžiai dirbo tą vakarą 
jos narės, visos jaunos, čia1 Visiems tariam širdingą ačiū! 
gimusios. t) tokių kaip tik ir . j
reikia draugijai, kreditas pri-'
klauso mūsų darbščiai komi ; ---------------
ujai; p-lei O. Kliučinskaitei, į Draugijos “Lietuves Pki- 

1 .onioms A. Dudėnienei ir D. ninkas” kepurinių šokių va 

i<?i, nes tinka tam karas, įvykęs Meldažio svetai 
(Virbui. Žodžiu, -šokiai puikiai į nėj vasario 7 d. pilnai pavy- 

pasisekė ir draugija gaii pasi- j Lo. Žmonių prisirinko pilna 
didžiuoti. - jsaJS. Taip įvyko dėl to, kad

j Peoples Furniture Co. pagar
sino draugijos vakarą per raMes, Šv. Petronėlės d r-jo.- 

narės, esame labai dėkingos, diją, Rietuvių laikraščiai pa- ,
pirmiausiai Peoples Furniture garsino savo skiltyse ir komi- ' 
Kompanijai už pagarsinimą Į sija tinkamai pasidarbavo, j 
per radiją, ir p. J. F. Budri- į Valdyba taria Visiems širdin-: 

kui, gerb. publikai už gausin-i^ aclu-

atsilankymą, komisijai ir S. Lenkauskien;

Vienas mėgiamiausių dainininkų Cbicagos ir apylinkėje, 
bti ginčijamą teritoriją smar- Veikale “Stabat Matei” išpildys solo.dalis.
kiai smunka. Todėl “reikia,--------- - ■--------- ---------- -............. . ....... r— ■ «

Lietuvos Brastos ka-, ivovo 4 d. Šv. Vincento kaukas nors daryti”, galvojama ngimas, uiviu*uB 
Autorius plačiai aprašinėja Varšuvoj. Suvalkų derybos, rikynės ir panašiai, — visa tai liečiu labdarių draugija reu- 

lenkų valstybės kūrimosi perio pasak autoriaus, lenkams tar- pateisina v. Oeptzeno knygos'gia bedarbių sušelpiami nul- 
dą, ypač sustodamas ties Pil-, nauja tiktai laikui išlošti. Ku- ‘ antraštę “Das ist Polen!” zinišką vakarą. Žmonės nonai
sudskio svajonėmis atstatyti 
istoriškąją Lenkiją. Po “Vis- 
los stebuklo”, kurio nuopelnas, 
kaip autorius teisingai nuro
do, priklauso prancūzų gene
rolui Weygand, o ne maršalui 
Pilsudskiui, lenkų valdžia į- 
vairiomis priemonėmis siekė 
galimai daugiau išplėsti Len-

nigaikštis Sapieha deda para
šą po sutartimi, nors jis aiš
kiai žino, kad po 24 valandų 
ją sulaužys Želigovskio vado
vaujama lenkų divizija.

“Tai reiškia ne daugiau ir 
ne mažiau kaip atviras ir bru- 
tališkas neseniai pasirašytos 
Suvalkų sutarties sulaužy-

‘L. A.’

CH1CAG0JE

ROSELAND. ILL,
,m • v Sekmadienį, vas. 21 d., 7:30
lajos sienas. Tam tikslui ypač tn«rs,” sako v. Oertzen. Rašy-jyįSų &v 

damas apie lenkų

praaria. bOO tikietų per vieną 
dieną tapo paskleista žnio- 

jnėnis. Kadangi pinigų iš cent 
Iro negaunamą kiek reikia, tai 
' norima tarpusavy surinkti 
šiek tiek kapitalo, kad labda
rių darbą butų galima ir to- 
!liau tęsti.

Naudokitės
Yra gera proga gauti šeštą (6%) nuo

šimtį įmokant pinigus ant pirmų mor- 
gičių.

Taip-gi, gauti tretį (3%) nuošimtį už pa
dėtą-sumą ant taupymo.

ATisuomet gausite teisingą patarnavimą 
SAVO ĮSTAIGOJE...

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

. . i

-k

klastingai naudojamasi “įvy
kusiais faktais.” Mums ypač 
įdomu atpasakoti, kaip kny
gos autorius nušviečia Želigo
vskio smurtą ir begėdiškas le
nkų valdžios pastangas atvai
zduoti generolą kaip “maišti
ninką.” .

Autorius nurixlo, 'kad nuo

! Kovo G d. Idealių kat. mot. 
• v , _ _ - svetainėj j meno kliubas statys gražų
išgalvotą • į3US rotion,į įdomūs paveikslai:

ADVOKATAI

“maišto” komediją, autorius KristaUB gyVeūimas ir j„ Ka-
pastebi, kad generolas Migo-' Arka> Uetnvog
VsklS pradėdamas savo žygį į paveikslai h. vy{ių ekskui.,;.
Vilnią, visiškai Suvaiką sula- ja ltodwlt enin
rties turinio nežinojęs. Todėl • v , . ,... * . lr Kančią, choras giedos pn-
teisimmas, esą Želigovskis pa- , . , . T, ,, . taikintas giesmes. Vakaras
kėlęs maistą prieš Vilniaus , ... . . ..

. .. .* , bus tikrai įspūdingas. Įžanga
palikimą lietuvių rankose, ne- . ,’ . , . , , suaugusiems tik Juo., o moKy-
įslaiko jokios kritikos. Jau nuo , . ■ ..

, , . ,T., . . , . klos vaikams likt.
pat pirmos Vilniaus pagrobi-

Vąsario 28 d. Šv. Kazimiero

veikalą. Žada visus nustebinti.
Vietinis

PADĖKA

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 Iloosevelt 90 90 
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Itepub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 \V. VVashlngton 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. bafayette 7387
Namų Tel. fcyde Perk 3396

A. A. OLIS
ADVOKATAS

IX SOUTH IA SAULE STREET 
Koom 1984 Tol. Randolph •»« 
Valandos nuo » ryto Iki t Tai. v^k 
<141 So. Halited St. Tol. Vlctory 4141

Valaotoa-— 7 Iki I 

Utarr.., Kete. lr flubatoa sakam

Tol. Randolph 4187

ALFREŪ B. CLARK
Attornsy Al Uw 

11 S. LA 8ALLE STREET
lr Vakarais: Utarn., Ketv. lr Su- 
bato. nuo 7:14 Iki • |-

4104 8. HALHTED STREET 
TaL VMtvortk 1881

JOSEPH V. ROGKOUSKI
Lietuvių Demokratų 

Kandidatas į 
TRUSTEE 

Cicero miesto
j|

Primary Rinkimai:

VASARIO-FEB. 23, 1932
t

Gerai 'žinomas vyraS Cice- 
roj visų piliečių tarpe. Jį kar
štai remia ir rekomenduoja 
lietuvių Šv. Antano parapijos 
parapijonai ir parapijonės. Ji
sai yra mokytas ir jau kelinti 
metai kai yra biznyje. Jisai 
yra geras lietuvis ir jei jis bus 
nominuotas ir išrinktas, tai jis 
bus uolus lietuvių rėmėjas ir 
pagelbės lietuviams visokiuose 
reikaluose. Todėl lietuviams y- 
ra svarbu už jį balsuoti ir ki
tus raginti už jį balsus ati
duoti ateinančiuose rinkimuo
se, UTARNIN^E, VASARIU 
(FEB.) 23, 1932.

8

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija
Birželio 16 d. 1932

Vasario 9 d. Užgavėnių va
karą Lietuvių Auditorijoj į- 
vyko Šv. Petronėlės draugijos 
rengtas Confetti-sokių vaka- Į 
ras, kuris puikiai pavyko. 
Žmonių prisirinko labai daug 

Į ir visi buvo patenkinti vaka
ro smagumu ir pavyzdinga 
tvarka. Tur būt pasiliks ilgai

mo dienos Varšuvos valdžia
ima kelti klausimą apie plebis- akademijos rėmėjos rengia ce 
eitą. Negana to. Ji siunčia pas sučių naudai puikų vakarą.
“maištininką” savo įgaliotinį, Bus skani vakarienė su.įvai- 
tokiu būdu oficialiai pripažin- ria programa. Žmonės noriai atminty, nes senai Bridgepoi 
dama generolą, kuris Tautų pefka tikietus. 1 te buvo toks smagus vakaran
Sąjungos akyse yra “maišti
ninkas.” Toliau autorius nu
šviečia nepasėkmi ngas Tautų 
Sąjungos pastangas atstatyti 
buvusią padėtį Vilniuj ir va-‘ 
dina farsu krašte organizuo
tus rinkimus.

Nors karo stovis tarp Lie 
tuvos ir Lenkijos panaikintas, 
vis dėlto taikos tarp abiejų 
kraštų nesą. “Taikos ųebus 
tol, kol lenkų vaivada reziduos 
Lietuvos sostinėj,” baigia auT 
torius savo skyrių apie Želi
govskio smurtą.

Tokia teisinga v. Oertzeno 
išvada ir, apskritai, objektin- 
gaš Vilniaus 'bylos nušvieti
mas, be abejojimo, daugeliui’ 
vokiečių skaitytojų padės paži
nti tikrą reikalų stovį šiam Ry 
tų Europos kampe. Bet auto
rius ir iš kitų pusią parodo 
biaurų lenkų veidą. Korfan- 
tiada, mažumų smaugimas, pik 
slaptingas gen. Zagorskio di-

,1

Pavasaris 
Jau netoli

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

Kreipkitės j “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

• LAIVAS t^l'RANCE,,

Ateinančių vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursiją didžiuliu Francųzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klftijiėdą. Laivas didelis ir labai jfetogun. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą 
j>a tarnavimą.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEFONAS ROOSEVELT 7790



D R A U O A bŠeštadienis, vasario 20, 1932

NORTH SIDE WtfNS OVER 
MARQUETTE

L/diana Harbor 4
fg-

Vaupsas, rf. 1............. 0

VYČIAMS IR VISAM JAUNIMUI DVASI
NIO TURINIO KONFERENCIJOS 

SV. JURGIO BAŽNYČIOJ, 
CHICAGO, ILL.

Naikelis, of North Side, pa
ved to a 30 to 17 victory over 
tlie scrappy team from Mar- 
quette. Besides playing a very 
good gaine lie registered fif- 
teen points which elevated 
liim to ’First place ainong tlie 
leading scorers.

North Side held a thręe 
point seore advantage over 
Marąuette throughout tlie
\vliole gailio. In their effort to . 
overeome North Side’s leadi . a^1S.’ 
Alarąuette played diseonceit- 
edly which was largely due 
to tlie loss of tlie game.

----- 0-----

Gudmonas, lf. 
Plaskaitis, c. 
Radzius, rg. . 
Masidonskas, 
Kucliinskas .

k

0
0
1
0
1

Vasario 11 d. Dievo Apveizdos par. klekini joje Chicago* 
ir apylinkių kunigų susirinkime buvo nutarta Gavėnios metu 
apie Šv. Kazimiero dienų surengti Chicagoa ir apylinkių vy
čiams ir, bendrai, visam .jaunimui konferencijas. Didžiai gerb. 

ft. p į Malonybė pralotus M. L. Krušas buvo išrinktas šiuo rvi- 
1 kalu rūpintis t. y. nužiūrėti tinkamiausių vietų konferencijoms 
j i ir parūpinti gerų pamokslininkų. Gerb. pralotai pasisekė gauti 
o 1 čia gimusi ir augusį kunigų benediktinų Šv. Bedo kolegijos 

profesorių S. Rakauskų. Konferencijos prasidės Šv. Jurgio 
bažnyčioj Chicago, kovo 2 d. 7:30 vai. vakare, baigsis kovo 6 
d. Konferencijos bus duodamos lietuvių ir anglų kalbomis. 
Šiomis konferencijomis turėtų naudotis visas Chicagos ir apv-

whether he is coming or go- 
ing, even though he lias a 
heart of gold* and works un- 
ceasingly, for our K or L’s. 
Būt a yelping akmuo gathers 
no moss and fortunately, tlie 
situation was checked, notli- 
ing caine from tlie repartee.

Totai
Cicero 16

F. Žukauskas, lf.

J. Žukauskas, lg, 
J urgel ...................

VVest Side won an easy vic- 
toiy over Indiana Harbor 18 
to 4. West'Side’s defense was 
impregnablų.

-----o-----
Cicero lowered Brighton one 

notcli by defeating them 16 
to 11 in a fast game. Cicero’s 
stuborn defense held Brighton 
to only to field goals, būt per- 
mitted them to eleven charity 
tosses of \vhich seven were 
good.

Stankus and Jurgel of Ci
cero exliibited some stellar 
playing.

----- Oe—
Town of Lake won easily 

over Bridgeport 28 to 15. Kra- 
ucunas, Barškis and Bajorū
nas were the outstanding pla- 
yers for the Lake five. The 
game started with fast play 
būt Bridgeport, was unable to 
keep-up with the Laker’s scor-f 
ing.

----- o-----
Tomorrow Cicero plays Bri

dgeport while Town of Lake 
encounters Brighton in the 
round robin. Providence plays 
North Side for fiftli place. An 
outside game is being booked 
lbr the fourth game.

North Side 30
fg. ft. p

Totai
Brighton 11

Zilutis, c.

Total

Kraucunas, rf.

Karcliauskas. lf.

Vaičkus, lg.

Rutkauskas, c.

Totai
Marųuette

įskf

A. ČIAPAS

1* KUMŠTYNIŲ DEMPSEY- 
LEVINSKY

Pereitų ketv. Chicago Stad- 
iurne įvyko ‘failas’ Denipsey, 

Į buvusio pasaulinio sunkiojo 
svorio bokso čempiono, su Le 
vinsky, Chicagos žuvų pedle- 
riu. Kumščiuotasi keturi roun- 
dai. Kumštynės išėjo be sėk
mių. Vėliau teisėjai pripažino 
Levinskį laimėtoju. Jis, Levi- 
nskis pasirodė stipresnis už 
Dempsey ir daugiau suteikęs 

; pastarųjųm didelių smūgių.

Po šių kumštynių Dempsio, 
kaip kumštininko, žvaigždė 
jau užgeso. Jo norai da kaitų 
iškilti į pasaulinius sunkiojo 
svorio bokso čempionus jau 
nebepasiekiami

Laimėtojas šių rungtynių— 
Levinskis, greičiausiai, kumš- 
čiuosis su laimėtoju Šarkio- 
Šmelingo kumštynių laimėtoju 
už pasaulinį sunkiojo svorio 
bokso čempionatų.

— P.

2
•

0 5' 
1

fg- ft. P
4 0 0
0 0- 9
0 0 1
1 0 1
0 0 9
1 0 1
2 0 2

8 0 9

fg- ft. P
0 2 0
0 1 0
0 1 2
1 2 oj
1 1 0

2 7 2
28
fg- ft. P

. 3 2 1
0 0 2
1 0 2
4 0 0
0 1 0
3 0 0
1 1 0

12
5

4 1 5

fg- ft. P
1 3 0
1 0 4
1 0 2
1 0 4
1 0 1
1 0 0
0 0 1

6 3 12

tingai moka jaunimo dvasių patraukti tobulybėm Konferenci
jos taip pat bus duodamos ir rytais. Nedirbus jaunimas turės 

f g. f t. p Į progos ne tik vakarais, bet ir rytais naudotis dvasios maistu.
Todėl raginu visų parapijų jaunimų rengtis prie minėtų kon
ferencijų, kurios jūsų dvasiai bus taikomos.

Knn. J. Paškauskds,
Chicagos Kunigų Vienybės pirm.

—................ ........................... ■------------------------- . ■ ...........  r-
the entry payment was con- ers and round-robin partici- 
cemed. Upon inforihation this pants, everything would have 
council had originally sent in been joke, būt that didn’t hap- 
it’s full entry fee, būt the re-Pen> ^r. Viscount had just 
ceiptee had endeavored toto ąueetion 'Mr. Juozai- 
turu over said ‘scratch’ in
elieck forui to the proper au-
thorities. llowever, the check 
tnrned out to be of the bounc- 

() j ing variety, and this ultima- 
tely didn’t please tlie higher- 
ups at all, particularly one 
Mr. Juozaitis. His version of 
tlie so-called oversight was an 
encroachnient of and literai 
advantage of the Commission- 
ers. Of course, all the commis- 
sioners didn’t share the šame 
view, būt Mr. Juozaitis is a 

() Į very sensitive ,individual up-

tis’ authority, even though 
the commissioners are imbued 

jwith “imperial dieta”, be- 
:cause Town of Lake, “litera- 
}lly made” the league thisI
year, and are entitled to some 
consideration. Now, suppose 
we take Town of Lake out of 
the league, that is as bad as 
taking Notre Daine out of 
Football, as f ar as this league 
is concerned. Būt, Mr. Juozai
tis, apparently did not think 
so and broached his version 
as strenously as a bugle com-

JAVŲ DERLIUS LIE
TUVOJE

on such apparent attaeks of mands “taps”. What is more,

Plačiai žinomas dainininkas — drutbalsis 
veikale “Stabat Mater” giedos solo ir kvartete

pernykščiams (po 3—5,000 t.), perteklius, nes jų kainos la- 
Linų perteklius siekia 15,000 bai žemos. Rugių numatytas 

tonų (peniai buvo 20,000 t. ),inei nepriteklius (2,500 t.), bet 
dobilų sėklos 3,800 L (buvo jų importuoti nereiks, nes duo
1,900 t.). Mažiausia vilties y- nos vietoj bus daugiau suvar- 
ra realizuoti kviečių ir linų j totą kviečių, bulvių ir mėsos.

Totai
Bridgepor

I

Budrick, rf...........
Sliolis, lf..............
Rainis, c..............
Laskey, rg...........
Tenzie, lg.............
Jonikas ..............
Petrauskas ............... 0

Totai

SPORTIVELY SPEAKING

VASARIO MĖNESY
ėlDŽIAUSIS BARGENO

Laikas Ant

Radio ir Rakandu
REOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE

Jani derliaus pertekliai 1932 
m. sausio vidury buvo verti
nami menkiau, kaip pertekliai 
pereitų metų tuo pačiu laiku. 
Išskyrus rugius, vis dėlto ja
vų pertekliaus dar esama ne
mažo: kviečių 30,0(X) tonų 
(1931 m. buvo 40,000t.), mie- 

! žiu — 11,000 t. (buvo 15,090), 
I avižų — 20,000 (buvo 30,000 
t.), žirnių ir kitų ankštinių 
javų pertekliai maždaug lygūs

this writer felt the lash ofhis 
searing epitets, būt strange to 
relate, played no havoc with 
his disposition, because Mr. 
Juozaitis strikes liiin as a sort 
of person, who liowls unpre- 
editatively, and doesn’t know

tlie committee’s personneland 
it’s judgment in regard to all 
inatters. Mr. Juozaitis’ dras- 
tic suggestion was to demote 
Brighton to fifth place for 
such negligence or even to 
shoo them out of tlie Basket- 
ball league if necessary, be- 
cause said council had aiways 
even in tlie past tampered 
with the league. My, my, im
agine what would have hap- 
pened if Mr. Juozaitis had 
his way! That was naughty,
1 thought, and štili imagine 
w h a t Brighton partisans 
would do in a case likę that. 
You see, I feel certain they 
would have camped at said 
Mr. Juozaitis door step, for 
no good reason, and imagine 
the eiribarrasment said party 
would suffer, because the sea- 
son for “handouts”, to ap- 
pease the rankled mob, would 
have indisposed the initiator ' 

. Mr. Juozaitis.

Telefonal: 
CALUMET 

" 8482
” 0020
•• 6799 ANGLYS

Už WHOLESALE KAINAS IŠ

Taip, jus ga
lite pirkti 

sau 
Anglis

Elektrikiniai radios? pilnai įreng
ti ir gvarantuoti; pasirinkimas At- 
water Kent, R. C. A. Radiolų ir ki
tokių išdirbysčių, kaipo demonstra
vimo, samples ir įmainytų, kurie bu
vo verti nuo $150 iki $200. dabar 
parsiduoda tik po

$15.00
I

1932 Metų Mados Radios po

$125. vertės, naujos kombinacijos radio 
su gramafomų 1932 metų mados po.......

Gto. P. Taylor, Ir. Coal Company
1 2426 So. Halsted St.

2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavlnSjarne tiktai paZlas geriausias

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

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonine Anglis (Lith- 
uanian Creain Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50 
Mūsiį kainos žemesnės, negu visfį departmentini'ų storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg .................................... tonas $6-22
Illinois Egg .....................................
West Va. Lump................................
Black Band Egg .............................
Black Band Lump ............... .........
Red Ash Erie Lump .....................
Blue Grass Lump...........................
Fancv Lump .....................................
Pocahontas Mine Run..............,..
Pocahontas Lump...........................
Pocahontas Egg ......................... *..
Pocahontas Nut ............................
Pocahontas Pea .............................
West Va. Be dūmų, 50% rupus ..
Coke-Range dėl furnasų ..............
Canell Block .............. ......................
Minkštų anglių Ssreenings............
Best Grade Chestnut .....................

ORDERIUOS DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mes esame užbondsuotl miesto sverlkai ir kiekvienas vežimas, kuris 
lAvažiuojA i* musų yardo, turi oficialaus sveriko Senki#. Tas garan
tuoja parodyt# ant tikieto svarum#.

By J. C. S.

X You know, after the din 
and smoke of the miniatnre 
battles of tlie century cleared, ■ 

race tightened into a 
struggle for leadersliip— bet- 
ween Cicero and Town of 

te. Cicero nosed out Brigli- 
in a tense debacle. The 

“Yards Five” annihilated 
Bridgeport. So, out of that 
four-eomered tie, we are just

. 4 3 1
. 5 5 1
. 1 0 4

0 0 3
. 0 0 1
. 1 0 4

0 0 1

11 8 15

fg- ft- P
. 3 2 0
. 0 l 1
. 3 1 0
. 2 J 1
. 0 0 0
. 1 0 1,
. 0 1 31
. 1 1

10 7 10
18

fg- ft- p
. 2 1 0
. 0 1 0
. 0 0 0
. 2 0 1

4
8

0
2

ro and Town of Lake.

Juozaitis, rg..............2 J

P. Beinor

E. Beinor

Totai

Vaicunas, rf. ... 
Zalatoris, lf. ....
Zaura, c..............
Vinskurtas, rg. ., 
Dobravolskis, lg.

Totai

promises the battle 
of

to be
champions the 28th 
month. Now let’s see wliere 
I’ni at. O yes, I wanted to tell 
you about.the Sports Assoeia- 
tion’s meeting the second Fri- 
day of the month. I ankled 
down to the how the nioguls 
regūlate this thing called Bas- 
ketball, and my, I never rea 
lized what a treat was in store 
for mel It seems a little dis- 
crepancy occured, in the cour
se of procedure and one coun
cil was in arrears, as far as

X Well, we Įiassed thru 
that with everything checked 
admirably, when lo and be- 

Tbese į hold, another verbai alterca- 
tion occured between this Mr. 
Juozaitis and M r. Viscount, 

this!the astute manager of the 
Wood Street boys. Again tlie 
situation looined impending

of

and after an hour’s ordeal, we 
were right back where we 
started from. Mr. Juozaitis, 
had inadvertently, negleeted 
to seek M r. Viscount’s sug
gestion in drawing up the 
round-robin schedule, where- 
as he bad talked it over with 
Brighton and Cicero. Now, if 
Mr. Juozaitis had not elicited 
any approval from the lead-

>>
j >
M
>>

M
M

M

M
M

6.00
7.50
7.50
8.50 
9.00
9.50 
9.50 
6.75 
9.00
9.50
8.50
6.50 
7.25

10.00
9.50 
4.00

16.00

Parlor Setai
Gražūs, tvirti, pilnai per
taisyti; atrodo ir dėvisi 
kaip nauji, buvo verti nuo 
$175 iki $225, dabar par
siduoda tik po

$20.00
Nauji Parlor Setai $100.09 vertės dabar tik po

$39.00

3-jų šmotų, pilnas lovos į- 
rengimas: lova, Coil spri
ngs, vatinis matrasas, ver
tės $25.00, daliar parsiduo
da tik po

$12.50
Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų

4ITT-S3 ARCHCft AVt MMI mCHMOHO rf !13*-4O W It t MAKEWOG0

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171
CHICAGO. ILL.

• Cor. Maplęwood Avė. 
Tel. Hemlock 8400

/



(« DRAUGO” BENDRADARBIAMS
Gerbiamieji mūsų bendradarbiai bei korespondentai! 

Prašome skubiai atsiusti plačius aprašymus apie Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjimą visose lietuviu kolo
nijose. Tam mūšy patriotišku darbu aprašymui skirsime 
atskirą “Dr.” numeri. Tad pasiskubinkite!

Šia proga prašome gerb. korespondentu paprastas 
savo korespondencijas rašyti aiškiai (pageidaujama rašo
mąja mašinėle—taipraiteriu), ko trumpiausiai ir pažymint 
tiktai pačius svarbiausius faktus, Įvykius. Pastaruoju lai
ku gauname daugybę korespondenciją, kuriu neįstengia
me greit Įdėti j dienraštį, net ir skubotu pranešimu. Tuo 
tarpu dar negalime mūsų dienraščio formato didinti, nors 
tas reikalas labai jaučiamas. Tad trumpai aprašinėkite 
visus tik svarbiausius, visiems Įdomius Amerikos lietuviu 
visuomenės veikimo ir gyvenimo faktus.

“Draugo” red—ja.
t

CH I C A G O J E
TOWN OF LAKE kauliukus, kad pralenktu sa-

------------- ,vo draugą laipsnyje ir gautų
Labd. Są-gos 1 kuopos va- dovaną už savo laimę;

Dovani} buvo tiek daug, kad 
nežinojo nė kurią rinktis, ku
ri gražiesnė už kitą. Tas dova
nas surinko vakaro komisija; 
aukojo biznieriai ir rėmėjos.

Taigi, Šv. Kazį. Akad. rėmė
ją 8 skyriaus vardu tariame 
širdingą ačiū visiems, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu prisidėjo 
prie to vakaro pasisekimo. 
Ačiū visiems aukotojams — 
biznieriams, rėmėjams visi} 
pavardžių negalima paminėti 
dėl vietos stokos.

Kiekvienas išėjo namo neši-

( karas įvyks vasario 21 d. 6 v.
vak. Šv. Kryžiaus par. svet. 

f Bus vaidinama drama “Pra
žydo nuvytusios gėlės.” Bus 
gerų kalbėtojų, dainuos solo

I mūsų lakštutė p-lė O. Navic- 
kaitė, bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Taigi, malonėkite at
silankyti į šį vakarą, nebūsi
te apvilti. Komisija darbuo
jasi: pirm. P. M. Sudeikienė, 
P. J. Čepulienė ir p-lės O. Na
vickaitė, O. Knatauskaitė.

Brangieji, nepamirškite va
sario 21 d.

Vasario 28 d. ir kovo 2, 4 nas dovana, visai patenkintas
d. įvyksta labdarių bazarėli 
Šv. Kryžiaus svet. Bus viso
kių rankdarbių. P. Sudeikienė 
padarys gardžių sūrių. Bus ir 
kitokių įvairybių. Kviečiami 
visi atsilankyti ir pamėginti 
savo laimę. Paremkite tą kil
nų darbą. Brangūs lietuviai, 
atjauskite labdarybę.

Labdarė

savo laime.
Komisija

« n r \ ♦* •' i šeštadienis. 1(V‘'

MARQUETTE P ARK

Įvykęs Šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjų 8 skyr. kau
liukų žaidimo vakaras sausio 
17 d. labai pasisekė. Žmonių 
pilna svetainė linksmai mėtė

Ar žinai kas įvyks vasario 
21 d., 5:30 vai. vak. parapijos 
auditorijoje ? Klausyk!

Minėtą dieną Šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų 8 skyrius 
rengia vajaus vakarą. Bus 
puiki ir gardi vakarienė, su 
ypatingai parengta programa, 
kokios nesate matę. Už visą 
tai tikietai pardavinėjami tik 
po 50 centų!!

Gal ne pro ,šalį paminėti, 
kad rėmėjų vajus įvyksta kas
met. Per tą laiką įrašomi nau
ji nariai, rengiamas vakaras,

Keliaukite Į Lietuva Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen
tūrą bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta 
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai 
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.

šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko
Sekančiomis Dienomis:

Kovo—Marcb 5 d. UNITED STATES 
” ” 19 d. FREDERIK XIII

. ” ” 22 d. ILE DE FRANCE
Baland.—April 8 d. ILE DE FRANCE

” ” 23 d. FREDERIK VIII
” ” 30 d. ILE DE FRANCE

Gegužio—Mav 14 d. PARIS 
” » 28 d. FREDERIK VIII

Birželio—June 3 d. ILE DE FRANCE 
” ” 16 d. FRANCE
” ” 18 d. UNTED STATES

Liepos—Julv 2 d. FREDERIK VIII 
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke

lionei reikalingi} informacijų kreiptis:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

# . ' V ‘ ‘ *

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
Telefonas ROOSEVELT 7790

J. ROMANAS

Mūsų žymusis tenoras, kuriam pavesta veikale 
“Stabat Mater” giedoti sunkios solo dalys.

ypatingai gražus vakaras: pavyktų. Įžanga asmeniui tik 
75c., o programa ir vakarienė 
verta apie porą dolerių.

Iš anksto prašome įsigyti iš 
rėmėjų bilietus. Visas pelnas 
eis Šv. Kaz. Vienuolynui.

Pep.

^tt nkevič 
sukaktuves

kus gana daug gerų darbų 
parapijos ir Są-gos labui.

Ypač šiemet sąjungietės ža
da pasidarbuoti, daugiau nau- 

Įjų narių įrašyti per vajų, ku
lis prasidėjo sausio mėn. ir 

J baigsis liepos mėn., kad kuo
pa būtų gausinga nariais 

i minint 5 metų
Taigi, norinčios Įsirašyti, kvie
čiamos dabar, vajaus metu, 
nes įstojimo mokestis suma
žintas. Mokama pašalpa ir po
mirtinė. Kuopos susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią sekmadienį, 

12 vai. popiet, par. svetainėj. 
Vasario 20 d. 7:30 vai. vak. 

Į kuopa rengia šeimynišką va- 
Ikarienę ir kauliuku žaidimą 
pp. Atkočiūnų name (7127 S. 
Washtenaw Avė.). Rengėjos 
žada pavaišint visus atsilan
kiusius visokiais skanumy
nais. Ir kurie turės laimę, ga
lės laimėt gražių dovanų. Ti- 
kietai tik 35 centai.

H. M.

programa,' vakarienė, dainos, 
kalbos ir įvairūs pamargini- 
mai. Vakarienę gamins paty
rusios mūsų parapijos šeimi
ninkės. O vajaus visa komisi
ja (pp. C. Petraitienė, T. Sta- 

ienė, Bučienė, Malinau
skienė, Vaičekauskienė, Ged
vilienė ir kitos rėmėjos) dar-

ST.TONALUS IR BIZNIE
RIUS. KURIE GARSINASI 

buojas, kad visą ko .geriausiai “DRAUGE.”

UŽ LAIKRODŽIO

BRIDGEPORT

ir tt., kad būti} padaryta ko, site gerą darbą, kuris niekuo-
inet nebus pamirštas.

Vakaro vedėju būti pakvie
stas p. P. Jurgėla. Tad vaka
ras žada būti labai įdomus.

Rėmėja

Metinis vajus Šv. Kazimie
ro Vienuolyno, rengiamas A. 
R. D. 2 skyr., įvyks vasario 
28 d. Šv. Jurgio par. svet. Bus

Po kauni, senoj pančekoj, arba gal po mat- 
rasu yra paslėpta daug dolerių, kurie turėtų 
uždirbti 3% palūkų šiame banke. Čionai tūk
stančiai žmonių reguleriai taupo dalį savo 
uždarbio. • ,

Jūsų taupymo sąskaita šiame stipriame 
“DISTRICT” banke yra jūsų neišleista at
sarga, kurią reikale gali naudoti. Yra visiš
kai saugu.

PRADEK ŠIANDIEdaugiau pelno vienuolynui. Ži
note, kad sesutės labai reika
lingos pagalbos — ypač šie
met — o tą pagalbą teikti yra 
rėmėjų pareiga. Kiekvienas 
skyrius stengiasi kO daugiau
sia seselėms pagelbėti.

Taigi, rėmėjų vardu prašau i Moterų Są-gos 67 kuopa, 
visų marąuetteparkieČių atsi- kuriaj šiais metais sukanka 5 
lankyti. Pasigėrėsite vakarie- metai, nors nėra labai gau- 
ne ir programa ir kartu atlik- singa nariais, bet yra nuvei-

Per 10 Dienų
Išpardavimas
Elektrikinių Plovimui Maši
nų THOR ir kitų išdirbysčių

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

J. Dimša
3347 Aubum Avė.
Rast. 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.

CeNTRAL^SS^BaNK
ATRUSTCOMPANY

1110West 35 tk Street 
ASUteBank ♦ • • • AClearingHouaeBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

LACHAVVICZ 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

Magnetic Elektrikinė Plovimui 
Mašina vertės $100.00

..............  $39.50
Thor Nr. 31, Skalbimui maši

na vertės $79.00
.............\ $59.50

Thor Nr. 1, Skalbimui masina 
vertės $100.00
»*■ $77.50

Thor Nr. l^, Skalbimui maši
na vertės $125.00
" $59.50

Maytag Skalbimui mašinos
Po ............. i $79.50

Thor Elektrikiniai prosai (mo- 
gliai) vertės $85.00
už $59.50

Didžiausias Bargenas Thor plovimui mašina ir sykiu 
Thor prosas vertės $150.00 už .. $71.50

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

TEL. BOULEVARD 4705

Lietuvių programai iš galingos WCFL stoties 970 
kyl. kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir kas 
Ketvergas iš stoties WHFC 142Q kyl. nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

Šie radio programai yra duodami lėšomis JOS. F. 
BUDRIKO Krautuvės.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtin
gų elementų, Ii visų kraitų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reunia- 
tiemų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
Salusj kraujų, nlkstelėjlmų Ir Šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję. o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnlo Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip raSom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 76 centai.
DEKEN’S 0INTMENT

HARTFORD, CONN.

Dienos į

LIETUVĄ

cc.

Pailsusiems Muskulams
f ■

Niekas nesuteikia tokio greito 
palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

.■■■■■■■■■■■B
: Reumatizmas sausgėlaiM ■
■ Neslkankyklte savus skaua-
■ mals. Reumatlimu, Sausgėla, ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- _
■ dėjimai naikina kūno gyvybų " 
B Ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSTCO COMFOUND mo- ■
■ stts lengvai prašalina virtimi-
■ n ė ta ligas; mums Šiandie dau- " 
— gybė žmonių siunčia padėka- ■

vones pasveiks. Kaina 60e per a
■ pastų 660 arba dvi ui Jl.SS.
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATO8" augalais gydytlea kai- ■
" na SS eantų.

Justin Kulis
B «2S» 80. HALSTED 8T. 
B Chleage, III.

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Pulkus geležinkeliu susisiekimas iš 

BREMERHAVEN I LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 

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

čiausių patarnavimų

North German LLoyD
130 W. RANDOT.PH ST. CHICAGO

Pagražinta Išvaizdų Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKI8, PASALINS JŲ NUOVARGI, GALVOS SKAUDĖJIMĄ , 

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829



t «-
Šeštadienis, vasario

v

20. J932 DRIUGI3
t

C H I C A G O J E AUŠROS VAR. PARAPIJA pirmininkė yra šios draugijos 
įsteigėja, nuolatinė Centro pi- D A K T A R A I:

RYTOJ ŠVENTAS 
KONCERTAS

BUS IŠPILDYTA ROSSI^IO ’" 
“STABAT MATER” IR ,zl,lolllt‘
DALIS DUBOIS’O “SE- 
PIYN1 ĮSGANYIOJO. 

ŽODŽIAI NUO 
KRYŽIAUS”

X Lietuvos Vyčiai. Vasario rmininkė, gabi, energinga vei- 
18 d. įvyko Lietuvos Vyčių 24 kėja, visoj Amerikoj žinoma' Ofl8as Tcl- ««ovehm o«i7 
kuopos svarbus susirinkimas p. A. Nausėdienė. Už tat ne

komus sopulius kentėjo.
Veikale, be'didžiulio “Dai 

'nos” choro, solo dalis ir kvu-'Šv. Kazimiero šventėj reikalu, nuostabu, kad 2 skyrius turi
i ’ I I

rtete giedbs geriausieji, kaip; Išrinkta komisija, j kuria įei- daug darbščių narių.

Res. 6707 S. Arteslun Avė. 
Tel, Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS

j• »
DR. SUZANA A. SLAKIS

Specialistė Moterų Ir Valkų Ligų 
4145 Archer Avė. (Kampai Francisco Avė.)

><4.1
*• j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.... i . 2423 West Maiąuette Road

tyni kiti. Šiai komisijai pave- pienė įvyks vasario 28 d. pm. vai.: 2-5 ir 7-0 r. m. ;<et. 9-12 a.m 
sta visi reikalai rengti Šv. Ka-'salėj, Bridgeporte. Apsiėmė______ Nbd6HoJ susitarus______
zimiero Dienai, kuri įvyks ko- darbuotis šios rėmėjps: Mali-': nn a p DAVAIICVA? 
vo 6 dienų ušros Vartų baž- nauskienė, Bučienė, Stankevi- į Uiti Ai Mi hARAUvRAu 
nyčioje. čienė, Čerkauskienė, Vaiceka- j

X Girdėt, Šv. Kaz. Dienai uskienė ir Giedvilienė. Komi-j 
kviečiamas kum A. Valančius ,sGa ū' kitos narės paaukojo i 
pamokslų pasakyti. vakarienei valgomų produktų n

• . . . .ir pinigaisX Į šeimininkes pusryčiams 
pagaminti valdyba numatė pa- . . ...

Kimball llall pasiekti reikia kviesti p. Kazimierų Šliogerio- U°^U^S relak)os nepa-

mūsų dainininkai-ės: 
|šidiškiūtė—-Giedraitienė, p. L. 
i Sabonienė, J. Romanas, 
K. Sabonis ir A. Čiapas.

Be “Stabai Alater”, bus iš
pildyta dalis ir Dubois’o kan-

Dailioje Kini,bąli llall, prieįtatos “Septyni Žodžiai nuu 
So. VVabasli Avė. ir J ackson ■ Kryžiaus. ’ ’ Šiame veikale so- 
Blvd. ryt, sekmadienį, vasario J lo cialis giedos* A. Kaminskas.

Chorui ir solistams vargonais 
akompanuos, 11. Cobb.

21. d., L. V. “ Bailios ” choras, 
» vedamas komp. A. Pociaus, 

duoda šventųjį koncertų. Gie
dos Rossinio veikalų — “STA- važiuoti į “down town”. Išli
B AT MATER” (“Stovi Mo
tina.’’). Veikale bus atvaizduo

na visi valdybos nariai ir sep- į štai, ir dabar vajaus valia V^laortosr 10 Iki 12 ryto 4 Iki 6 vo pietų
(Vakarais: TTtamlnke ir Kefverg iki V vai.).
Servuotais ir Nedėllomis vaga: rimų

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Ttl. Hyde Park 3395

pus prie J ackson bulvaro rei
kia eiti ežero link iki \\'abasit

uijina valandos didžiausios pa . avė. Eleveiteriais važiuojant
uly tragedijos, kada Kris

nę, Vyčiams uoliai atsidavu
si ir patyrusi šeimininkė.

reikia išlipti ant \Yabash A cious”.

5815 — Gth Avenue 
KENOSHA, WIS.

Ol'iso vai.: 
uo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Rezidencijos ofisas:
3904 — 71st Street

Ohfeo tr Rez. Tel. iioul. i»9l* Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAĮKELIS
756 West 35 Street (Katnp. 3o Ir Halsted SL)
Vai. l-> ir 8:80-8:80 vai 

sj^d/iloi RU«Ra.roM
vak Vai . t-4 ir 7-9 vai. vakar* 

*lio1 nusitarė*

H •* i

<• Y j

Džiuginantis reiškiny,, kad į ons° vaL nuo lu lki 12 vat ryt0

D E N T I S T A Iilsta. Nuoširdaus rėmėjų dar
bštumo ir Visuomenės bei blZ- Phone Boulevard 7042

, v. . menų duosnumo dėka visokįlad tikimasi, kad pusryčiai, , _ parengimai visuomet pavyks-bus skanus,- gardus ir “deli- ; . . . Jta puikiausiai. Turint patyri
Mm gatvių. , X Nutarta baltomis gėle- . yra vilties-

prikaltas prie kryžiaus, dėl Koncertas prasidės .lygiai'mis papuošti krūtinę nes jos & ir 8 nie 1^us'aJus Pa 
. • x • , • -- i- -o-ui™au .... i, , • x-x- i a i’ • • vyks. Vakarienė bus skani. Tei. Ganai 6122žmonių atpirkimo iš nuodėmės, 8 .lo vakare. Visos sėdynės re-, labiau atitinka Šv. Kazimiero . v ,.
o Jo Motina Marija, stovėda-1 servuotos. Visus kviečiame į pagerbimui. Skaistybėje šv. namie ar^U esnJ ir 1^°1^
ma po kryžium ir žiūrėdama į į šventųjį koncertų. j Kazimieras buvo angelas, tad ^ar 1 *e ai J>1§lls’
savo Sūnaus kančių, neapsa-i Kvieslys.1 balta spalva tinkamiausiai si- trau^1^unias ma onus ir jau

... . , - ,. , _ kus. Be to, dar bus sesučių___________ _______________ __________ mbolizuoja tų nekaltybes do- v.

tus ant Kalvarijos kalno buvo

OR. G. Z. VEZELIS
DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
A -11 <7 31r®i4 f

]Tel. Ganai 0257 Res. Prošpect 6659 Tel. Lafayette 6793

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė

Valandos,: 11 ryto iki 4 po pietį;
' 6 iki 8:30 vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
2 lki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė
Nedėlioję pagal sutartį

Vai.

GRABORIAL

. J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busitfe užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6987

ryjaę.
X Dar kartų primename,

kad pamaldos prasidės lygiai 
9 valandų, kovo 6 d., ir visų

parengtų mokyklos vaikučių 
'atliekama graži programa. Vi
skas puikiai ir rūpestingai re
ngiama. Tik prašome mūsų

DR. G. I. BLOŽIS
dantistas 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply#'* dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

kolonijų Vyčiai turi būti Auš'- nemiršti vosa-
ros Vartų parapijos mokyklos į110 Pr^P^4yti salį.
kambariuose ne vėliau kaip Į Laima

į 8:30 vai. rytų.
X Kolegijos Rėmėjai. Mari

jonų Kolegijos Rėmėjai ren
gia labai puikų vakarų ryt, 
sekmadienį, vasario 21 d.. Gir
dėti, net iš žyniaus Brighton 
Parko parsikvietė artistus su
vaidinti gražų veikalų. Taigi, 
reta proga svečius artistus pa
matyt. AVestsaidiečiai, nepra-

LIETUVIŲ VALANDA

Reguliaris lietuvių valandos 
radio programas įvyks ryt 
dienų nuo 1.15 iki 2 vai. po i

ltez. Heuilock .7 691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

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

Tel. Canal 6764 Res. Republic 63f>p

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR GBSTETR1KAS
Gydo staigias ir chroniškas ilgas 

vyrų. m sterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima Kasdieną nuo

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedelioinie ir seiedomis tik

iškem o sueitai u«
Ofisat. i^ahcreterijn r X-Ka>

2130 WEŠT 22nd STREET
I CHICAGO

Tele. Cicero 1269

DR. 6USSEN
i Vai.:

X-Ray

LIETUVIS DENT1STA8 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakarepietų iš stoties AVCFL, kuris!
vra duodamas lėšomis Jos. F. BU8ltaT^1
T. J I 1 X • r. 4847 14 Cicero, III.Budriko krautuves 3417 So. •______________

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
.Telephone Republic 7868 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

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

N edėlioj pagal susitarimų

UR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

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

O’< M O d

f VA. T .
r
i « r. ?

?:

-d

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems leiskite P10g°8> pasinaudokite 
reikalams. Kaina prieinama atsilankykite.

Halsted st. Programas susidės 
iš gražių dainų ir muzikos, 
dalyvaujant Stasiui Rimkui, p- 
niai Vaitkus, ir kitiems.

Tel.Ciėero 675#

DR. f. ATKOČIŪNAS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o t l ■ a n
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WE8T 18 STKSKT 
Tel. Rooeevelt 7519

VAJAUS VAKARIENĖ

SVAKBI ZINUTE

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus i 
Uuujų Vietų po nUiu. 4o4b o.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avonua

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 4 lki 8 v. v. 

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia w036

I

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talrnan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Vardu 1138 
Chicago, UI.

Šv. Kazimiero Akad. rėmė
jų 2 skyr., kaip kasmet, taip 
ir šiemet, rengia metinį vajų 
sesučių mokytojų ir bendrai, 
viso vienuolyno naudai. Šie 
metai vieni iš sunkiausių de
presijos metų. Jei visiems suri
kus, tai daug sunkiau mūsų 
sesutėms, nes jos iš niekur ne
gauna jokios pašalinės para
mos. Jokįų pajamų tik iš rė
mėjų organizacijos, kuri yra 
viena iš tvirčiausių ir pavyz-

„ , v. . dingiausių visoj Amerikoj. ONubudimo valandoje kreipkitės ~ “ ’’ ’
prie manės. patarnausiu simpatlš- 2 skyrius Via viellas iŠ darbš- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau negu v. . .
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai ČiaUSlų ir pavyzdingiausių. Jo

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203-841S

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

-a

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me» visuomet teikiame, širdingų, simpatingų ir ramų| 

i patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaa.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue 

jele/onai. YARDS 1741 ir 1742

AIA
BENEDIKTA

MACEJAU5KIENĖ
(i’o tėvais Malerkaltč) 

Mirė vasario 17 d.. 1982 m. 8:30 
vai. vak. 46 melų amžiaus. Ki
lo Iš Vilniaus rčdybos. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrų Pranciškų, dukterį Valeri
jų. žentų Juozapų Astrausk), 2 
sunu Antanų ir Kazimierų, švo- 
gerkų 1’ranclškų Šatienę, švo- 
gerj Kazimierų Šatų, švoger) Jo
nų kalašcvičių, švogerkų Onų 
šalaševičienę, švog'r, Jokirnų 
Ma^ejauskj, švogerkų Jievų ir 
švogerj Petrų Lietuvoj Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 2333 W. 23 
Ht. laidotuvės j vyks panedėly, 
Vasario 22 d.. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčių kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėta j Sv. Kazimiero kaplned.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjsta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyran, Duktė, Simai, 
žentas, fciogcrlal, š.ogerkoe tr 
Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachawtcz. Telefonas 
Roosevelt 2516.

BALSUOKITE I

WILLIAM J. GONWAY

DENTIBTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Aaltland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

b iki b vak. i\ea. pagal sutar-
™ m t a m . o A Boulevard 7820. Na-D Ih N T I S T A S Į

Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis lliai* 6641 !So. AI hąny Avarine. 
2420 W. Marųuette lt<l. arti VVestern, * ' *

Avė. lliolie Menituck 7828 | JL'fel. Pl'UeipcCt 1930.
Panedėliais, Seredomis ir PStnyčiomiS_____________________________ __________

1821 So. Halsted Street | .

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tei. Yards U0y4

llvaiucncijub Tel. l'iaza 32UU

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
x\uo t Iki 3 po pietį/
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

Dr. C.K. Kliauga

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Demokratų Kandidatas
Į COLLECTOR 

Cicero miesto 
Primary linkimai:

VASARIO-FEB. 23, 1932

GAVĖNIOS LAIKUI

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuris 
j esti priežastim gaivos bkaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti. Nuboti 
cataracius. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 Iki U. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NALJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akihlų. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Grovehill 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. MARCJL’KTTJB ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vUk. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Ofiso Tel. Victory 3687
OL Ir Rez. Tel. Hemiock 2374

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

Antras ofisą;, ir Rezidencija 
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. ivuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Litam, ir Subat Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais paga, sularnua.

Tei. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart dly

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREL' 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakart

Rea Phone 
Knglewood 6641 
Wentworth 8000

Office x uon 
Wentworth

J

Jėzus Kristus pasaulio Iš
gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas” 2334 South 
(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. t'

Tel. Tartie 1829

DR. G. SERNER
LIKTU VIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McGRADlL
GYDYTOJAS ff CHIRURGU..-.

6558 SO. HALSTED STREc.
Vai. 8-4 ir 7-9 vai. vaka- -

A. L DAVIDONiS, M. L.
4910 80. MICHIGAN AVENuK 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart ėventadlenlo ir ketvirtadioo

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 4—I
MMilIemla 14 iki H.

Hemiock SIU

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 11 ryto. 7 iki 0 vak. 

Titam, ir Ketv. vak. pagal sutarti
f

Tel. Hemiock 8700

Res. Tel. Prospect 061b

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzte
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Keb

/
/
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c: 33 39

K O L I1O T * *
Rengia MARIJONŲ KOLEGIJOS 19-tas SKYRIUS

Sekmadieny, Vasario-Feb. 21 d. 7:30 vai. v.
■>| AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE, 2323 W. 23rd PLACE

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ LIET. KAT. 
KONFERENCIJA VASARIO 14 D. 1932

4 • , ----- ..... .
A. L. R. K. 9tos KONFEREN-t Aušros Vartų Dievo Moti- 
ČIJOS DALYVIŲ SĄRAŠAS Inos: K. Senpetis, K. Krivic-

------------ j kas, M. Matulaitis,
i Lietuvos Vyčių 5-ta kuopa: 
[J. Lebežinskas, B. Kizelevi- 
Į čius, F. R. Nausėdaitė.

Šv. Mykolo Ark nr. 2: P.

Merginų: D. Gasparkienė, E. Ro.s-ela»d.

i

(Tęsinys)
18-toji, kolonija.

Apaštalystės Maldos: P. Li-
tvimene, M. Matijosiene, K. .

tt m » i • 'Vaskunas, J. Sriubas, V. Ma-M .tuošaitis. U. Tamosauskie- , . ’ . ’
cekonis, A. Sekis.

Moterų Sąjungos 4 kuopos: 
O. Valatkienė, O. Deksnienė.

Susivienijimo L. R. K. A. 
16 kuopa: A. Bacevičius, Ą. 
Kumšlytis.

nė, O. Augaitė.
Šv. Jono Evangelisto: P. 

tiekus, M. Lorencas, J. Vide- 
ckis.

Federacijos 15 skyrus: A. 
Valuckienė, Ų. Klušienė, A. 
Lukšienė, K. Vickiutė, P. Va
li:' kis, M. Česnavičius.

Labdaringos Sąjungos 4-ta 
kuopa: A. Vardauskas, O.
Slausgalvienė, J. Staselis, O. 
Zdanevičaitė, U. Vištartienė, 
M. Šiaulienė, P. Valontinas.

Šventos Onos: O. Šalskienė, 
A. Urban.

Tretininkų: M. Jarominaitė, 
M. Kavaliūnaitė, A. Šalčius, 
O. Noreikaitė. * I

Susivienijimo Brolių ir Se-į 
serų Lietuvių: J. Bacevičius,! 
A. Blnis, .1 Jakubauskisj A. ‘

Veikalą suvaidins vaidylos iš Brighton Parko. Kalbės JUOZAS KRIK
ŠČIŪNAS, Chicagos universiteto studentas. ĮŽANGA 35c. Visus nuošir
džiai kviečiame atsilankyti. VISAS PELNAS MARIJONŲ KOLEGIJOS 
NAUDAI.

■K į

pijano, kuris yra reikalingas
Čepienė, M. .Jaukštienė, E. Da- Amžino Rožančiaus: K. Jo-j visoms mūsų kolonijos drau- 
nikauskienė, J. Zalatorienė, . nelienė, O. Norvainienė. i gijoms rengiant savo metinius

valandoj pasiekti saulę tai tru
ktų 175 metų.

Pilnųjų Blavininkų: Kun.
L. Draugelis, M. Rinkevičiūtė,
M. Kairaitė, R. Vairienė, M. 
Balčiūnienė.

Auka $.3.00.
Kolegijos Rėmėjų 19 skr.: 

A. Grabas, A. Peldžius, V. 
Petrauskas, J. Kudirka, K. 
Usaitė.

Nekalto Prasidėjimo P. Šv.: 
F. Jasnauskas, I. Rudaitis, E. 
Bitinas.

Labdarių Sąjungos 7 kuopa: 
L. Jusevičius, F. Zaura, A.

Labdarių Sąjungos 6 kuo- Glaubauskis, K. Zaurienė,
pa: M. Karickienė, A. Andriu- Federacijos 3 skyrius: dr-as
SkeviHus, V. Dumbliauskas. p AtkoHflnas, Kun L Drau.

Federacijos 23 skyrius; F gelis, V. Petrauskas.
Maskolaitis, V. Rėkus, E. An- 
driuškevičieuė, E. Maskolai- A. L R K. Sus. 100 kuopa: 
tienė, A. Bacevičius. V' Cibulskis, J. Petraitis, A.

Šv. Cecilijos: A. Šakys, O. Pildžius.
Šniaukštienė, N. Kregždienė, ■ Aušros Vartų Parap. Komi- 
Pr. Maskolaitis. , * tetas: P. Kalnis, P. Fabijonai-

We.st Side. tis, a. Vaičekauskas.
Šv. Kazimiero Akademijos

Rėmėjų 10 skyrius: P. Šlioge
rienė, E Bitinaitė.

Šv. Onos Aušros Vartuose: 
! O. Dačiolienė, J. Šiaulienė, M. 
Stumbrienė, P. Šliogerienė, O. 
Budrikienė.

Anka $3.00.
Aušros Vartų Moterų

užienė.
Lietuvos Vvčiu 4-ta kuopa:

P. Šąlamiems. S. Šimuli:, A.
Vardauskas
' S. L R. K. A. 101 kuopa:
P. Ivanauslupnė, A. Sasnaus. KRISTAUS KANČIA 
Laite, P. Varakulis. :

Švento Vardo: J. Lauraitis,j JUDAMUOSE 
A. Matijoša’tis, D. Slausgal- PAVEIKSLUOSE

ir

Šv. Onos Draugija: J. Tikiu 'balius bei kitokius 
šiutė, D. Butkienė, G. Gedvi mus. 
lienė, U. Vabalinakienė, L. Bu 

.belienė.
Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa:

S. Mikolaitis, K. B. Meškytė,
M. Abromaitytė, J. C. Zekis,
L. Mikolaitytė.

Tretininkų: J. Jesinskienė,
K. Čiapienė; V. Černienė, J.
Jenčienė, M. Petreikienė.

S. L R. K. A. 33 kuopa: J.
Ciutras, M. Šlikas, G. Sainu- 
lionis, Lenkšas, K. Rubinas.

(Bus daugiau)

Tokiu pijanu visi naudoja
si. Todėl tikimasi sulaukti iš 
visų paramos, atsilankant į šj 
vakarą ir, kas tik ką gali, at- 
sinešant laimėjimui dovanu. 
Tikietai labai pigūs, tik 25c. 
Lauksime visų.

Komisija

MOKSLO UŽPELNAI

Saulė nuo žemės vra 92,00Q,-

Mokslo išradimai panaudo- 
paiengi-. jnmį pramonėj. Sakysim ir 

J Lucky Strike cigaretų gamy
boj. Yra žinoma, kad kiekvie
nas tabokos lapas turi tokių 
dalių, kurios kutena ir erzina 
gerklę. Tas veda paskui prie 
kosėjimo. Taigi čia ir svarbu 
rasti būdą tas erzinančias da
lis pašalinti iš tabokos. Toks 
būdas jau išrastas. Yra tai 
kaitinimo būdas, panaudojant 
ultra lylavus spindulius. To 
būdo naudojama gaminant Lu
cky Strike cigaretus. Už tad

žymieji artistai vartoja tuos 
cigaretus ir jie viešai garsi
nimuose tai pareiškia. Tie ga
rsinimai su artistų paveikslais 
dabar eina visuose žymesniuo
se laikraščiuose.

(Skelbimas). *

Tel. Lafayette 59
TONY TICZKUS

Ledas, angliai, malkos, eks
presas, perkraustymas 

Automobiliai ir trokai viso 
kiems reikalams

2743 West 37th Place
Cbicago, III.

PRANEŠIMAS

North Side.— Vasario 21 d. 
parap. svetainėj įvyksta para
pijos choro kaulelių lošimo va
karas, toks, kokio dar lig šiol 
mūsų svetainėje nėra būvę. To 
įspūdingo vakaro visas pel
nas skiriamas pirkimui naujo

000 mailių atstu. Nežiūrint Ciucky Strike cigaretai neturi 
tokią tolybę mokslo vyrai ga- tlJ erzinančių dalių ir jie ne
įėjo susekti iš kokių elementų ga(]įna gerklės dainininkėms ir 
saulė susideda. Pasirodė, kad artistams. Nei jokie kiti ciga- 
saulė' susideda veik iš tos psit retai pasaulyje nepasižymi to-
medžiagos, kaip ir žemė. Skir
tumas čia yra tas, kad žemė 
yra atšalusi, o saulė yra mil
žiniškas liepsnojantis kamuo
tos.

mis geromis pusėmis. Todėl

EXTRA!
Nužemintos kainos ant vi

f \

R. ANDRELIUNAS 1
(Marąnette Jeweh*y & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotogTafuotl.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock S3R0

AMERICAN BOSCH

Kad nuo žemes keliaujant sykio darbo, pavyzdžiui — Re-
traukiniu, darančiu 60 mailių ^ne Krakes ant Ford A Com- 
_________________________ 2 plėtė with parts, tiktai $7.00

Grind Valves, Ford A, Com- 
plete with parts, tiktai $6.50 
Erperto darbas (jr a rantuotas

VIS.
Amžino Rožančiaus: E. Ke- 

kštaitė, U. Vištartienė.
North Side.

Šv. Kazimiero Brolių ir Se
serų: P. Beliūnas, V. Močeko- 
nis, A. Šlauta, K. Lukošaitis.

Šv. Juozapo Globėjo: F. Va- 
škunas, K. Bagoševičius, F. 
Tarnoševičius, M. Stankevi
čius.

E X T R A
Didelis Barmenas

PARSIDUODA KEPYKLA 
(BAKERY)

Parduosiu prieinama kaina, 
nes turiu svarbų reikalą va
žiuoti į Lietuvą. Biznis gerai 
išdirbtas, lietuvių apgyventoje 
Marųuette Parko apielinkėje, 
arti trijų mokyklų, dviejų ba*ž 
nyeių (Lietuvių ir Airišių), 
Lietuvių ligoninės ir Šv. Kazi
miero Vienuolyno. Lystas il
gas aštuoni metai ir pusė. Tai
gi nepraleiskite šios progos. 
Savininkas:

FRANK DARSSIN
(DaržJnskas)

2616 West 69th St.
Chicago, Illinois

Savininką matyti galima die 
noinu ir vakarais iki šešių.

I Gavėnios laikas yra pato
giausias surengimui vakaro su 1 
parodymu Kristaus Kančios; 
judamuose paveiksluose. To
dėl visiems pranešu, kad esu 
pasirengus tame jums patar 
nauti. Turiu Kristaus Kančios 
judamus paveikslus geriausios 
rūšies.

Draugijos, klubai, kuopos.* 
parapijos ar kitokios orgaui-1 
zacijos, norinčios surengti va
karą sn Kristaus Kančios1 pa
veikslais kreipkitės adresu:

J. K. MILIUS
3251 So. Union Avė.

Chicago, III.
Tel. Viėtorv 5635

noiv
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SUPER
HETERODYNE

RADIO

PRICE

OP FORMER YIARS i. • »
MODELIS 31—H

Kiti modeliai $43.50 
iki $139.50 su pilnu 
įrengimu.

noiv

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaida 
ve., tarnautojas Ch. Gordon, 
54 m. amž.

“DRAUGAS' PUB. CO.,

2334 So. Oakley Av

• Chicago, III.

7

Įsigyk šį radio dabar, 
kol parduodama už 
taip žemas kainas 
Jūs galite gauti A- 
merican Bosch Radiio 
už cash arba ant len
gvų išmokėjimų.

COMPLETE 
WITH TUBES
(Myi. Asaartsaa

SUPER-HETERODYME 
PENTOOE POWEB TUSĘ 

MULT1-MU TUBES 
SCREEN GRtO TUBES 

FAST-HEATER TYRE TUBES 
FUU IMCH TONE 

PERFECTED TONE CONTROl 
VOTUME CONTROl 

INSTANT STATlON RND1NO
LINE-O-LITE TUNINO 

ElECTRO-DYNAMIC SPEAKER 
COMPIETELY SHIEtDED 

•ARGE CHASSIS—NOTAM1DGET 
IS REAL FURNtTURE PIECE 

—39 INCHES TAU

Šis Radio pradeda perrašyti RADIO ISTORIJĄ
Čia nereiškia tą, kad kitokis Radio at
sirado už pigią kainą, bet tą reiškia, 
kad pagerintas AMEĮRICAN BOSCH 
radio 1932 parsiduoda perpus pigiau. 
O savo gerumais jis yra šimto nuošim
čių AMERICAN BOSC1L Išdirbėjai

nesigailėjo pastangų, kad padaryti ko 
geriausios rūšies radio. O tą viską, pil
nai įrengtą jus gausite tik už $67.50. 
Kabinetas yra gražus kambario pa
puošalas. Prie pirmos progos pamatyk' 
ir pasklausyk jį.

PIRK TĄ RADIO DABAR, KOL KAINOS TEBERA NUPIGINTOS

Jos. F. Budrik Ine
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

4

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22nd St.,
Chicago, ,111.

Tel. Roosevelt 3365 
BENNIE F. DIRŽIUS 

Savininkas
Namų telefonas Cicero 6372

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką. nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Makyta^m žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už
rolitiką, tiek už laisvę, tiek už dar- ___ _____
bininkų ekonominius reikalus. Juo [ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

iTfniš
Namų Statymo Kontraktorlua 

itatau Įvairiausius namus prieinama 
kaina . x

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BSSB

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
itos pervežame daiktus iŠ ir 

I kitus miestus.

daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

_ ' ::k .
‘KinhiLwiczi.(o\'

.HOBTGAfiEBAHKERS;
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. To- 
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

PASiRENDUOJA 4 kambarių Ba
tas. Elektra, vanos, antrame aukšte. 
Renda 31 H.00 mln. Savininkas ant 
vietos.

4213 So Artesian Avė.

FARMA
PARSIDUODA farma iš S0 akerlų. 

Pigiai. Kreiptis:
MYRTLE KOUTISKI 
4624 So. Farfield Avė.

l-mae aukštis

Telef. Republlo BSBB

D. GRICIUS
OBNBRALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinsmlausloe.
2452 WKST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

ftapos Telef. 
Hemlock 18«T

Namų Telef 
Republic BBB«

JOHN YERKES
Plumbtng A Heattng MetuvU 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

A




