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Kinai visu frontu sulaikė j aponų veržimąsi
JAPONIJA NUSPRENDĖ SIUSTI KITA 

TIEK KARIUOMENES
Pabaltijo valstybėse pagerbtas 

J. Washingtonas

Japonų vyriausybei gręsia politinis krizis. Nepa
prastas triukšmas Vokietijos parlamente

PABALTIJO VALSTYBES 
PAGERBĖ J. WA- 

SHINGTONĄ
ŠANCHAJUS, vas. 23. —

Visu AVoodsungo — Chapei1 RYGA, vas. 23. — Pabalti- 
frnntu kinai sulaikė japonų jo valstybės vakar pagerbė 
kariuomenės veržimąsi. Japo- Jurgio AVashingtono atmini
mu tikėjosi užimti Tazango mų. Turėta masiniai susirin- 
miesteliukų ir Kiangviano sri- kimai Lietuvos, Latvijos ir E- 
tvje kinus alkiu marinti. Tas stijos sostinėse. Kaune ir Ta- 
žygis jiems nepasisekė. Bet line AVashingtono vardu pa- 
Tazango miesteliukų japonai vadintos gatvės, o Rygoje jo ’ 
lakūnai sugriovė ir sudegino, vardu pavadinta viena aikštė. J

Po to didelio japonams ne-! 
pavytimo iš Tokijo pranešta J 
kad Japonija pasiųs dar 25,

JAPONŲ VERŽIMASIS 
SULAIKYTAS

TRIUKŠMAS PARLA
MENTE

000 kareivių j Šanghajų.
Kinų pasisekimai kovoti

prieš japonus

TEISMO ANTSTOLIŲ 
DARBAS LIETUVOJ

J. Valstybių armijos lakūnų korpuso karininkams pastatydintos naujos patalpos (name- clų 
liai) lėktuvų stotyje Mitchell Fieldl, Long Island’e.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠVENTASIS TĖVAS SUSI
DOMĖJĘS EUCHARISTI

NIU KONGRESU

CHICAGOJE
PALEIDŽIA DARBININKUS, 

MAŽINA ALGASDUBLINAS, vas. 23. — Ži- 
Į niomis iš Romos, Šventasis 
Tėvas Pijus XI daug susido- 
mėję» įvyksiančiu čia šien,cti”ierh!. 6yirtak“e nntarta ko

&Cook’o apskrities kofnisijo-

tarptautiniu Eucharistiniu kr. i T° ™n‘ 1 d' « «"-nyb„s pa- 
BEBLYNAS, vas. 24. — ngresu. ',nsli 499 <1»rl’lm'lkus-

.......  čia aiškinamilVakar Vokietijos parlamente, , kongrcs?> įvyks Mr.
tuo, kad kinai kareiviai vokie-■oepepras 4rla m$s e e at jįejį0 mėnesį, žada atvykti ir 
.. . ... ... . _ . stovas Goebbels’as, karčiais ireių karininkų išlavinti. Dar ir . . ,.v, . „ ... J.. .. ...... .... begediskais žodžiais puldamas
šiandien vokiečiai karininkai' ... .. .,.... . | kancleri ir pati prezidentąvi a kinu kariuomenes vadovy-' . . ’ __ ,i Hindenburgų. Vos nekilo mu- 

• štynės.bės patarėjais.

IAPONU VYRIAUSYBEI 
ARTINASI KRIZIS

TOKTJO, vas. 24. — Nežiū
rint parlamento rinkimuose 
ministerio pirmininko Inukai 
vyriausybės laimėjimo, nepa
sisekimai kariauti su kinais

Pagaliau jis vienai dienai 
pašalintas iš parlamento sesi
jos.

TARDIEU LAIMĖJO 
PASITIKĖJIMĄ

PARYŽIUS, vas. 23.

daug italų katalikų.

KARIUOMENES SUKILI
MAI MANDŽIŪRIJOJ

Algų nukirtimu 15 nuoš. ir 
tuo darbininkų paleidimu per 
metus bus sutaupyta apie pus
trečio milijono dolerių. Komi- 
sijonierių prezidentas Whea- 
lan’as pranešė, kad to taupy
mo per maža. Reikia dar nors 
pusė milijono dolerių nukirs-TOKIJO, vas. 23. — Iš Mu-':. . ,

kdeuo praneša, kad Kirino pr„|* nno *]«’’)el "T1!™ 
. ... ,, ............ ... daugiau darbininkų paleisti.vmcųoj, Mandziunjoj, sukilo 

kinų kariuomenė prieš tos pro
vincijos gubernatorių, japonų 
šalininkų. 2,000 kareivių mar- 

įšuoja Imienpo link. Yra pa
vojaus tose apylinkėse gyve

NORI MOKĖJIMO DVIEM 
ATVEJAIS

Chicagos aldermonų grupė
gali sugriauti ministerių ka- Į Prancūzijos parlamentas rei-nantiems japonams. Bet iš čiaį-ra priešinga, kad gyventojai 
binetų. Yra baimės, kad vy-jškė pasitikėjimų naujo minis- japonų kariuomenė prieš su- 
riausybės priešaky gali iškilti' terio pirmininko Tardieu’o mi kilėlius kol kas nesiunčiama. 
koks militaristas, pasiryžęs sulnisterių kabinetu.
visu pasauliu grumtis.

sumokėtų 1930 metų mokesčius 
ligi balandžio 15 d. be pabau
dos. Aldermonai sako, kad šie

KARE ŽUVO AMERIKOS 
LAKŪNAS

ŠANCHAJUS, vas. 24. — 
Japonų su kinais vedamame 
kare žuvo amerikonas lakūnas 
Frost’as. Jį žemėn numušė ja
ponas lakūnas. Frost’as tar
navo kinams.

20,000 KINŲ ALKSTA

NANKINGAS, vas. 23. — 
Arti šio miesto yra kinų pa
liegėlių stovykla. Apie 20,000 
žmonių neturi maisto. Jiems 
gręsia badas.

7 ASMENYS ŽUVO

PASIRAŠĖ TRILYPĘ 
SUTARTI

LONDONAS, vas. 23.

NĖRA LAISVES KOMU
NISTAMS

0TTAWA, vas. 23. — Ka
nados parlamente vienas ko-

Anglija, Prancūzija ir Italija munistų draugas įdavė suma- 
pasiražė trilypę sutartį Tarp-'nymų panaikinti kai kuriuos 
žemių jūros ‘status quo” rei- komunistų varžymus Kanadoj, 
kale. Sutartis vra laikina, kol Sumanymas atmestas.
baigsis T. Rytuose karas. Su- -------------— .
tartis padaryta, kad šis klau-! ATSISTATYDINO BOLIVI-
simas nestatyti) kliūčių vals 
tybėrns, kurios užimtos Kini
jos reikalais.

NAUJAS VALDOVAS 
UŽIMS VIETĄ

JOS KABINETAS

1 LA PAZ, Bolivija, vas. 22. 
' — Atsistatydino šios respubli- 
, kos ministerių kabinetas.

ČANGČUN, Mandžinrija, 
vas. 23. — Naujas Mandžiū-

i rijai (Ankno) japonų skirtas
------- :------ , valdovas princas H. Pu-yi ko-

BANGALORE, Tnd., vas. 23.1 vo mėn. 1 d. užims čia vietų.

MAJORAS UŽ IŠLAIDŲ 
MAŽINIMĄ

Nesenai Kaune įvykusi teis
mo pirmininkų konferencija, 
tarp kitko svarstė, kaip neati
dėliojant reikėtų pertvarkyti 
teismo antstolių darbų.

Atsižvelgiant i dabartines1 . . f pasunkėjusias sųlygas, ypač 
įsiskolinimų ir pasunkėjusį kre 
ditų gavimų, norima perpus 

'sumažinti teismo antstolių at- 
Jvginimų išieškant stambesnes 
sumas.

Išieškant skolas nuo 166 lt. 
iki 15,000 lt. tiek sumažinti ta
ksos kainų, kad išviso mokes- 

teismo antstoliams išeitų
nedaugiau 141 lt., vieton da
bar imamų išlaidų 286 lt. 74 

1 cent. O mažesnėms sumoms 
kaip 166 lt. išieškojimo taksų

------------  bent kiek manoma padidinti,
Chicagos majoras Cermak’- būtent, vieton ligšiolinių išlal

ąs aldermonų tarybai prane- dų 62 lt. 80 cent., kad išeitų
šė, kad jis miesto išlaidas no- apie 74 lt.
ri sumažinti ligi 18 milijonų ’ Dabar veikiantį įstatymų, pa 
dolerių arba daugiau per me- f?al kurį nustatoma teismo ant- 
tus. sitolių atlyginimo taksa, mano-

Kitaip gi išsisukti negalima, mn pakeisti.
sako jis. Turi būt paleista tfl-i Ta.gšiol kai kurie teismo ant-
kstančiai tarnautojų, o liku- stpHai dar gauna atlyginimų,
siems — sumažintas atlygini- 0 kiti atskirai jokios algos ne-
mas. .gauna. Numatoma visus teis-

_____________ ,mo antstolius sulyginti, kad' • • •'jie tiktai gauti) atlyginimų už 
Jlarbų pagal taksų, bet atski
ros algos neduoti. Bet vis dėl-

Chicagos aldermonų tarybos ta teismo antstoliai bus laik°- 
juridinis komitetas nusprendė mi valstybiniais tarnautojais

REIKALAUJA 4-SIOS 
SESIJOS

reikalauti, kad gub. Emmerso
n’as sušauktų dar ketvirtųjų

ir iš gaunamo jų darbo atly 
ginimo bus išskaitoma pensijų;

nepaprasta įstatymų leidimo ir. ’’aSa"1” fonrtni kaiP°. VI
rūmų sesijų Cook’o apskrities 
finansinio križio reikale. Yra 
naujų sumanymų.

2 ŽUVO, 11 SUŽEISTA
Hammonde susikūlė trokas 

mokesčiai turėtų būt mokami.su gatvėkariu. 2 asmenys žuvo
dviem atvejais: viena pusė ba
landžio 15 d., o antra pusė 
spalių mėn. 15 d.

KINAI MOKINAS I 
LAKŪNUS

75 jauni Chicagos kinai ap
lankė Curtiss Wright lakūny- 
bės mokyklų, Glenview’e. Jie 
reiškė noro mokintis lakūnais 
ir grįžti į Kiniją kovoti prieš 
japonus. Iš jų 4 jau įstojo mo-

ir 11 sužeista.

Buvusia valstybės prokuro
ras E. J. Brundage paskelbė 
savo kandidatūrų į gubernato
rius iš resp. partijos.

BUVUSIOJO KARALIAUS 
LAIDOTUVĖSE

DREZDENAS,- Vokietija, 
vas. 23. — Mirusio buvusiojo 
Saksonijos karaliaus Frederi-

Ikvklon. Kiti neturi reikalingų k° Ankusto '“dotuvių metu 
BSn K™ .„d.™ nepaprastam minios snsigrn-

BERLYNAS, vas. 24. — 
Automobilio katastrofoje su
žeista mirė operos dainininkė 
Joanna Gadski.

lėšų. Chicagos kinai sudarys 
fondų jų mokyklinimo apmo
kėjimui.

Plėšikai apiplėšė Metropoli
tan Life Insurance Co. ofisų 
Oak Park’e.

dime 2 moteriškės žuvo ir a- 
pie 100 asmenų sužeista.

BERLYNAS, vas. 23. — 0. 
— Priemoninių ugnių dirbtu- Toms iškilmėms daromi pasi- ficialiu apskaičiavimą Vokie- 
vėje ištiko sprogimas. 7 as- ruošimai. Šio miesto namai tijoj šiandie yra 6,127,000 be- 
menvs žuvo ir 2 sužeista. puošiama. 1 darbių.

Gubom. Emmerson’as pasi
rašė mokesčių už pajamas į- 
statymų.

VIENI KITUS KALTINA
WASHTNGTON, vas. 23. — 

Japonų ambasada iškelia sku
ndų prieš kinus, būk šie kare 
vartoja dnm-dum kulkas. Pir
miau kinai nž tų pat kaltino 
japonus.

teismo tarnautojų kategorijos.
Manoma sutvarkyti bereika

lingų antstolio) važinėjimų pas 
skolininkus.

Tuo būdu vykdomi ragini
mai bus galima įteikti skoli
ninkui per paštų, policijų, sa
vivaldybę. O antstolis galės 
skolininkams vykdomus ragi
nimus įteikti tiktai tiems gy
ventojams, kurie nuo antsto
lių gyvena netoliau kaip per 

ji klm. Čia į naudų išeitų to
liau gyvenantiems ūkininka
ms, nes būtų apsaugoti nuo 
bereikalingų ir gan didelių ant 
stolių kelionių išlaidų.

Toliau kam kiek ir kokio ū- 
kininko turto reikia aprašyti 
numatoma palikti ne pačių ant 
stolių nuožiūrai.

Kad nebūtų aprašyta iš va
ržytinių parduoti to, kas ūkiui 
yra būtiniausia. Sakysim, bus 
aprašoma mažiau reikalingi fl- 
kio daiktai, o ne tie, kuriuos 
pardavus būtų suardytas visas 
ūkis. Kitų amatų žmonių nau
dai manoma neprileisti apra
šyti tuos daiktus, iš kurių jie 
turi kasdieninį savo uždarbį, 
sakysim, įrankius, instrumen
tus ir LL

ANTRĄ CUKRAUS FA
BRIKĄ STATYS 1933 M.

Tenka patirti, kad1 antras 
ras cukrus fabrikas bus sta
tomas tiktai 1933 metais. Bet 
jau dabar eina paruošiamieji 
darbai. Fabrikas bus statomas, 
greičiausiai, kur nors Šiau
liuos, nors galutinai dar nėra 
nustatyta vieta, kadangi daug 
šiaurės Lietuvos miestų nori, 
kad fabrikas būtų jų apylin
kėse.

Šiais metais, manoma, bus 
užsodinta cukriniais runkeliais 
apie 5,000 hektarų. Norima, 
kad visi cukrinių runkelių au
gintojai prisidėtų prie naujo 
cukraus fabriko statybos ir 
drauge būtų “Lietuvos cuk
raus” bendrovės akcininkais. 
Cukrinių runkelių augintojai 
turi pasižadėti mokėti po 50 
centų nuo runkelių centnerio 
bendrovės akcijoms įgytu Iš 
to bus galima surinkti apie 
700,000 litų, už kuriuos buę 
duota 7,000 akcijų. Tuo būdu, 
cukrinių runkelių augintojai 
bus pritraukti į bendrovę ir 
prisidės prie cukraus gamybos 
plėtimo. Sutartys dėl cukrinių 
runkelių auginimo būsiu daro
mos tik su tais augintojais, 
kurie sutinka būti “cukraus 
bendrovės ’ ’ akcininkais., I

UŽSIENIO LIETUVIAMS 
REMTI ĮSTATAI

Užsienio lietuviamų remti 
draugijos įstatai jau sudaryti 
ir apskrities viršininko patvi
rtinti. Steigiamasis draugijos * 
susirinkimas įvyko sausio 7 d., 
16 vai. šaulių s-gos salėj. Į jį 
atsilankė visi tie, kuriems rū
pi užsienio lietuvių reikalai. 
Steigėjai į draugijų sukvietė 
visas rimtesnes jėgos, kurio
ms emigracijos problema ir 
užsieny gyvenančių lietuvių 
vargai tikrai rūpi.

Tos draugijos steigėjai yra 
a. a. Kauno burmistras J. Vo
kietaitis, šaulių s-gos pirm. 
Žmuidzinavičius direktorius 
M. Lipčius, adv. R. Skipitis, 
teisininkas M. Kavolis ir emi
gracijos referentas K. Kasa- 
kaitis.

SUŠAUDĖ NAMŲ RŪSYJE
TAYLORVILLE, UI., vas.

23. — Trys ginkluoti vyrai 
užpuolė D. Severi, 42 m. am
žiaus, namus. Namuose rado jį 
patį, jo žmonų ir vienų paša
linį vyrų. Visus nusivarė į rū
sį. Tenai Severį sušaudė, o 
jo žmonų ir tų kitų vyrų pa
vojingai sužeidė.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLEN-

KĖS. — Šiandien dlebesuot* 
ir kiek šilčiau.

mokami.su
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Dabar jis yra aktualesnis, negu kada pirmiau

jis buvo. Šiais laikais jaunimui daugiau nu

tautėjimo pavojų susidaro. Veltui stengsimės 

namuose vaikus auklėti tautiškoj dvasioj, vel

tui į mokyklas leisime, jei iš mokyklų išėju

sius apleisime, jais nesirūpinsime, nesuorga

nizuosime. Neorganizuotas jaunimas greitai 

dingsta ir tautybei ir katalikybei.

Štai dėl ko reikalinga L. Vyčių organi

zacija.
Mums rodos, kad lietuvių visuomenė ligi 

šiol per mažai rūpinosi jaunimo tinkamu

auklėjimu ir organizavimu. Mes darome sta-^ek kainuoja ‘ Apendisairio' 
mbių klaidų, palikdami jaunimo klausinių operacija
spręsti išimtinai pačiam jaunimui. Tuo reika

lu, be jokio abejojimo, turi rūpintis visos

mūsų organizacijos, visa plačioji visuomene.. neturtingo ūkini n kn sū- 
Jaunimo organizacijos reikalingos ir globos 'nus> Jis pokaj-totinai stengėsi 

ir paramos. To reikalingi ir L. Vyčiai.

•T* • • OI •j etatų Skyrius

SKYRIŲ VEDA -
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN

Narys Chicasos i Advokatų Sąjungos

DAKTARAS, LIGONIS IR 
APBNDriClTIS

tant gavo gerai apmokamų
Į darbų. Padirbėjęs keliolikų 
Įmetu ir susitaupęs gerokų krū
vų pinigų, jis užsidėjo valgo
mų produktų^ biznį, kuris au- 

Jeronimas Glindaitis buvo ka*P aI1^ mielių. Doleriai

DIENOS KLAUSIMAI

JAUNIMUI 1 TALKĄ

Tauta, kuri nesirūpina savo jaunimu, ro
do, kad ji nesirūpina savo ateitimi. Dėl to 
matome, kad kultūringosios tautos jaunimo 
švietimo, auklėjimo ir črganizavimo reikalus 
stato pirmoje vietoje. Jos steigia tinkamas 
mokyklas, duoda nurodymų tėvams, organi
zuoja tai skautus, tai kitokias panašias jau
nimo orgauizaeijas ir tuo būdu stengiasi sa
vo jaunimų išauginti stipraus kūno ir dva
sios. Tai ir yra praktiškas susirūpinimas 
tautos ateitum.

Mūsų tauta ne labai senai pradėjo rū- 
piihbks savo jaunimu. Tai daryti jai draudė 
rusių caro valdžia. Bet kada atgauta spaudos 
laisvė ir kada )#uvo leista šiek tiek organi- 
anotie,- atsirado jaunimo ateitininkų ir pa
vasarininkų organizacijos. Tai buvo prieš 
dvidešimt metų. Ir tai tik' nuo to laiko mūsų 
tauita* rimčiau pradėjo žiūrėti į jaunimo auk- 
lėjittto ir organizavimo reikalus. Ir šios, pa
lyginti, dar jaunos jaunimo organizacijos, 
didelį vaidmenį suvaidino mūsų tautos isto
rijoj. Pirmieji Lietuvos kariuomenės puikai 
susidarė iš bene daugiausia ateitininkų ir

siomis dienomis L. Vyčiai veda naujų 

narių vajų, kuriuo turėtų susidomėti visų 

mūsų kolonijų vadai, visa mūsų spauda. Vi

sos organizacijos šiame darbe turėtų ateiti 

Vyčiams į talkų. Visose kolonijose turėtų 

atsirasti Vyčių kuopos. Šis darbas tai visų 

mūsų darbas, nuo kurio labai daug priklau

so lietuvių tautinis likimas šiame krašte.

Taigi, dabar turime gerų progų pereiti 

nuo žodžių prie darbų^ir rimtai pradėti or

ganizuoti lietuvių katalikų jaunimų.

kai ripkos riedėjo kasdien į 

jo kišenę, šešių metų biznio 

laikotarpy, jis žymiai pratur- 

įsipiršti kuriai nors šiek tiek tėj°» imdamas stambios ne

pasiturinčio ūkininko duktė- k^lu>jani°s nuosavybės. Jis 

riai, bet nė viena iš jų nekibo buvo ne ^k taupus, bet ir ga- 

dėl jo turto stokos. na ^kštus’ kaip kitaip bū

Sausmedžių kauuo jauninu

'kalauja už “apereišinų,” o prieita prie taikos. Daktaras 

dar nežinodami kaip gali iš žinodamas Glindaičio stambių 

eiti. finansinę padėtį, patraukė jį į

“Kodėl nenueini pas dakta-į
rų Peilinskį?“ prabilo Morta Teisme paaiškėjo, kad Tau- 

Tauzaitienė, kūliai Jeronimus zaitis yra beturtis darbinin- 

kų tik buvo pradėjęs piauti kas, neturintis nė savo namo, 

du svarus “porkčapo.” “Jis o G lindai tis turtingas biznie- 

mano vyrui padarė ‘ apereiši ' rius. Glindaičio advokatas ur

nų’ ir už viską paėmė tik pen- gumentavo, kad žmogaus tur- 

kiasdešimt dolerių. Ar tai tas neturi nieko bendra turė- 

brangu? Kiti sako, kad toj ti su gydytoj# patarnavimo 

‘ošpitolėj’ jis yra vyriausiu kaina. Pasak jo, jeigu dakta- 

profesmium.” ras vienam padarė operacijų

1 už $50.00, tai ir iš kitų pa- 

cientų neturi imti daugiau už

PASTABĖLES

“Ateis laikas kada kaimo 

mergos į manę (žiūrės ir seilę 

rys, lyg katinas į lašinių pal

tį žiūrėdamas,’’ girdavosi kai

miečiams Jeronimas. “Bet šis 

ponas jų nepažins, jeigu jų 

tėvai neturės kupinų aruodų 

aukso’’.

J eronimui atsibodo srėbti 

mediniu šaukštu motinos pa

gamintus skystus rūgščius 

barščius ir valgyti juodų su 

dirsėmis maišytų duonų. Jis 

troško keliauti į laimės šalį—

Aurijos rinkimus laimėjo -respublikonų 

lyderis De Valeru, Jis yra didelis šalininkas 

visiško Airijos atsiskyrimo nuo Anglijos. Bu

vusios gi valdžios šulai sako tokio , atsisky- „Ameriką, susikriauti ten sau 

rimo nenori ir prieš tų idėjų kovosiu. Taigi, 

reikia laukti, kad Airijoj vėl prasidės eilė vi

dujiniu nesutikimų, kuriais, žinoma, pirmoj 

vietoj pasinaudos Anglija.

turtų ir parvažiavęs vesti rin

ktinę turtingo ūkininko duk

terį.

Nors Jeronimo tėvas ir la

bai norėjo savo sūnui sukrap

štyti pinigų laivakortei, nes 

nebuvo iš kur, o skolinti jam

tų galėjęs tokiu trumpu laiku 

susikrauti sau tokį lobį. An

tra vertus, argi ne vien tuo

Glindaičiui tai buvo links

ma naujiena. Profesoriaus pa- 

tarnavimai tik už 51) doleriu! Bet tei-
Tai tikras bargenas. l>o kelių seJa6 b“v» ,i8ai kitoa

dienų jis nuėjo pas daktarų Pydamas, kad sulig

Peilinskį ir, be jokių derybų, Glmda‘«‘® “■“<>> 300 dolerių^

sutiko tuojau vykti ligoninėn uz tok' P»bi.imvu.W visai nė^M
ir pasiduoti operacijai, kuri,,ra p,!rdau« ir P‘*^W

sė sumokėti.
beje, buvo labai sėkminga. Po
kelių savaičių Jeronimas jau I Jei ligonis iš kaino nesusi- 

buvo namie, o po mėnesio lai {taria su daktaru dėl kainos, 

ko vėl trūsėsi savo parduotu- įtai pagal įstatymus pirmasis

. . . . vėj, ginčydamasis savo koštu- turi pastarųjųm sumokėti tiek
nnno turtas velke kaip mag- ! ‘. . '

a ... . .... nierkonus dėl vieno ar kilu .kiek uz panašų patarnavimųnitas moteriškųjų lyti. Pirso- , , , . ' . . , , * . . . . . ,J 1 ! dalyko. Visiems gyrėsi, kad paprastai kitų faktai ų mia-
Tauzaitienės patarimo dėka

radęs gerų, pigų daktarų, ku-

tikslu vyko Amerikon? 
Viengungio (singelio) Jero-1

si jam merginos, naslės ir gy

vanašlės — jaunos, senos ir 

pusamžėSj — bet nė vienai 

iš jų nepavyko jį pasižaboti. 

Sakydavo jis, kad Amerikos 

merginos yra perdaug “įsitri- 

ksinę.“ Girdi, nespėk apsives

ti, žiūrėk jau ir tempia į teis

inu, alimonijos ieškodamos. Jo 

mintys skrajojo po Lietuvą, į 

kurių jis manė grįžti ir ten 

apsigyventi.

Jeronimas, apsvaigęs 'dėl 

turto krovinio manijos, pamir-

paprastai 
ma toje apylinkėje. Nustaty
damas patarnavimo kainų, du

ris padaręs sėkmingų operaci-, ataras- paprastai atsižvelgia j 

jų ir grąžinęs jam sveikatą, ligonio finansinę būtį. Ko tur- 

Visienib piršo daktarų Peiliu-tingesnis asmuo, to didesnė

ški.
h

Ant rytojaus, po minėto pa

sigyrimo, Glindaitis gavo iš 

daktaro Peilinskio laiškų, kur 

buvo sąskaita $300 dolerių su

moje už profesinį patarnavi

mų. Glindaičiui akys kai ci-

kaina. Kitaip sakant, ko pil

nesnis kibiras (viedras) tu 

daugiau galima iš jo pasemti. 

Jei daktaras yra i?- ko nors 

visai mažai pareikalavęs uz 

savo profesinį patarnavimų, 

tas nereiškia, kad iš kitų ne

gali daugiau reikalauti už pa

šo net apie savo sveikatų.

niekas nenorėjo. “Duok ir do- Nors dar gaJla jaunas- »rdd5' 

jo jis negalofi, diegliai ir ska

usmai mėtėsi papilvėj. Ne
vanok“, sakydavo tie, kurių 
Glindaitis prašydavo pasko- 
los.

Jeronimas buvo gana drau-'Vien4 kuris į “Prakeiktas plėšikas,“ su

vyrukas ir su visais pnPažlI1°, ka<i tai yra ‘appen- Suko Glindaitis;

buliai išsprogo, galvoje pra- i 

dėjo suktis, šaltas prakaitas nas,i Pata"’-a’6n«. Viena v- 

ant kaktos išsiveržė. Nenorėjo j8am pasauly Amo-

savo akims tikėti, bet skait-!rlkos gyd5"no istaif?a nustat'’
nienvs nemelavo — $300 dole- 

i roms nenoroms kreipėsi pas 'ka*P P^tu į akis dūrė.

Netrukus Vokietijoj bus prezidento rin

kimai. Jie bus labai įdomūs. Kandidatuoju 

-dabartinis prezidentas Hindeūburg’as, o jo 

oponentu pasiskėlbė social-fašistų vadas Hit

leris, kuris skelbia griežtų kovą reparacijų 

ir karo skolų mokėjimui. Jis taip pat savo 

sekėjams žada atgauti Didžiojo Karo metu

pavasarininkų; pirmieji ateitininkai ir pava- prarastas Vokietijos žemes. Ar šiaip ar taip 

sarininkai krito kovose dėl Lietuvos nepri- kalbėsime, Hitleris yra pasirengęs ne tik 

klausomybės. Kas būtų atsitikę su Lietuva, Vokietijai, bet visai Europai “košės privir- 

jei' dar prieš Didįjį Karų nebūtų pradėta ti“. Dėl to fašistų priešai stengsis, kad Hit 

organizuoti ir auklėti jaunimas, jei nebūtų ler’is į prezidentus nepatektų.

buvę ateitininkų ir pavasarininkų
v. •

• Ne labai senai ir Amerikos lietuviai pra
dėjo savo jaunimu rūpintis. Galima sakyti, 
pirmutinė tokia organizacija atsirado prieš 
20 m. Tai Lietuvos Vyčiai. Ir Vyčiai turi 
gražių nuopelnų Lietuvai ir jos išeivijai A- 
merikoje. Ši organizacija seniau mums buvo 
reikalingai, bet šiandien ji dar reikalingesnė.

Nors dabar teisingai galime didžiuotis 
turėdami eilę lietuvių pradžios mokyklų, me
rgaičių akademijų ir bernaičių kolegijų, bet 
jaunimo klausimas vis dįėlto tebėra aktualus.

Kinai japonams vis dėlto nepasiduoda. 
Ir jei kinai mokėtų taip kovoti, kaip jie mo
ka amerikiečiams “čiapsųjų” virti, japonai 
iš tolo neišdrįstų į juos kibti.

Skaitykite ir platinkite lietuvių 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau
gų” ir remkite visus tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie garsinasi 
jame.

JOMARKAS KUZIO LAini
(Tęsinys)

— Ponuli, kad tau Dievas duotų svei
katą! Kad tavo giminė būtų palaiminta 
lig trisdešimt devintos kartos! Mano par
šeliai geriausi visam pasauly! Jų pusbro
lius net į- Angliją, išvežė. Duok po 30 cen
tų už paršelį — ir manęs piktuoju nemi
nėsi!

— Kų 30 centų už paršelį? — sušun
ki nustebęs. — 2hnogau, dž paišelį nori 
nulupti 30 centų ir dar šiuo krizio metu! 
Daugiau kaip 5 centus negaliu mokėti!

Žmogelis atsidūsta, pasikaso pakau
šį ir drebančiu balsu sake r

— Dovanok, ponuli, dovanok! iVš su
klydau. Norėjau paprašyti po 10 centų, 
bet veiklias liežuvį pasuko ant trisdešim
ties. Kų darysi — imk, ponuli, po 5 cen
tus! Juk kiekvienam gyventi reikia!

Išgirdęs taip kalbant, galvatrūkčiais 
šoki į Žmonių minių, kad nepagautų ir

savo patarnavimo kainas pa

siremiant išimtinai paciento 

finansine išgale. Kadangi svei 

kata yra brangiausias žmo

gaus turtas, užtat gana bran-“nemokėsiu

gyveno santaikoje, ypač, su
jaunuomene. Turėjo jis pla- k«omnėn ir Peluoti operaci-i 50 dolerių. Jeigu iš laužaičio 

čįų pažintį ir kituose apylin-,Nepasitifcėdamaš tokiam įėmė tik tiek, tai ir iš mauęsj 

ftės kairiuose. Sakoma: kur ! Patarilllui* Ps ėjo pas kelis ld-1 neturi tiesos daugiau reika-j 

’didys pasiryžimas, ten randa- įtus kurie jlauti- Gaas aP>^ po nose, o į _

mas ir išėjimas. Jis pradėjo į pasake “ piautl ,T Sana-|n« 300 dolerili; ar Ps į -------
susirašinėti su Amerikoje įau.Jls ne tiek °PeraciJ<>V kad esu koks milijonierius f; Jėzus Kristus pasaulio Iš

gyvenančiais turtingesniųjų ū- ikiek gaila j®“ buvo Pim«liriMat sako, negirk dienos be gelbėtojas, parašė J. E. vys- 

kininkų sūnumis ir prašė jų kartaiS daktarasĮvakaro“. Įkupas.P. Bučys, spau-
sdiro “Draugas“ 2334 South 

Oakley Avė., Cliicago, III.

Gražiausi dvasiniai skaity

mai, ypač tinkami gavėnios 

laike. Užsisakykite “Draugo“ 

užmokesčio, knygyne. Ši didelė virš pusės 

tūkstančio puslapių. Kainuoja 

tik du doleriu.

gingas
is ii patui ė tuojau vykti Inei vieno cento cluuy’iuu. kuip gįjį įp utseinn jos palaikyinMS 
linen ir nusiduoti oneraci-150 doleriu. Jeiini iš T»n?uiič.in'

GAVĖNIOS lilKUl

daug už savo patarnavim, ne-Į windaitis ataisakė mokHi
reikalautų. Eįio pas vienų, an- , , , ...

. .. . 7 , daktaro reikalaujamų sumųirų, trecia gydytojų ir vis de-;u..,_ . .• biule jam vienų šimtų dolerių.

rejosi, kad kur pigiau rastų. . , . ■ . . , a1 kad įssisuKtų nuo teismo, bet
Glindaitis, papuvę susiėmęs, ■ pastarasis atsisakė priimti,

savo kostumeriams skundėsi, reikalavo pilno 

Amerika Jeronimui buvo j kad daktarai esą Tranginin- pagal įteiktų sąskaitų. Nepai- 

tikra laimės šalis. Jis berną ! kai, beširdžiai, per sūriai rei-:sant ilgų ginčų ir derybų, ne-

prisiųstį jam laivakortę, ža
dėdamas ne tik skolos grąži
nimų, bet dar ir gražų atlygi
nimų. Ilgainiui Jeronimas su
silankė geidžiamos laivakor
tės ir išvyko Amerikon.

nepriverstų imti maišo paršelių. O- tuo kad prie kaimyninio vežimo nėra šeuui- 

tarpu jomarkas eina toliau. Čia vienam, : ninko> jis atriša arklį nuo savo ir priri- 

čia kitam rinkos gale kyla triukšmą.'- : ; ša jj prie' kaimyno vežimo.

tai pardavėjai gaudo norinčius pasislėpti

pirkėjus. Štai jau ir vidudienis, štai sau
lutė jau gerokai pakrypus į vakarus, o 
žmonės vis dar lūkuriuoja, gal vėjas už
neš į rinkų vienų kitų pirkikų.

Bet galų gale ateina ir pavakarė — 
laikas važiuoti namo. Tada ir prasideda 
pats įdomiausias jomarko laikas. Ana, ei
na tas pa*t žmogelis su maišu paišelių. Jis, 
atsargiai dairydamasis, žingsniuoja į tų 
rinkos galų, kur yra mažiau žmonių. Iš
rinkęs patogių vietų, kad nieks nematytų 
jis skubiai atriša maišų, paleidžia žemėn 
paršelius, kurie kaip žvirbliai išlaksto į 
visas puses, o pats šuoliais, su nušvitusiu 
veidu, bėga prie savo vežimo, kinkosi at
kilus ir linksmas važiuoja namo.

% ' ■ V . <■ c.*.-' I A

— Bet vi» deįto pavyko paršus palik
ti mieste! — galvoja jis patenkintas.

f

Ten, va, žmogus, pordavinėjjęs arklį;
matyti irgi kažltų sugalvojo. Pastobijęs,

— Kų aš čia (ariu vargti, tegu jis 
dabar laužo galvą^ kaip kitam įbrukus!

Taip galvodamas, jis sėdasi vežiman
ir greitai dingsta iš rinkos.

— Na, ir gerų kiaulystę aš jam iš

kiliau f Net gaila, nes jis man nieko blo

go nepadarė! — mano žmogus važiuoda

mas.

Tačiau ne visiems pavyksta taip lai
mingai savo prekes-parduoti. Vienas žmo
gus užklupo kitų, kuris jam norėjo įmesti 
vežiman veršį.

— O, tu nevidųne! Aš pute neturiu 
kur veršių dėti, o tu čia man dar savo 
kaisiu ji! — šaukė jis, mosuodamas brank-

? . * • />’■ «r T ’ ! X
tu. — Kaip bematant suskaldysiu makau
lę! Imk savo ir mano veršius ir kraukis 
į savo vežkuų, nes kitaip, tuojau atsidursi 

i pas Abraomų!

Netikėtai sučiuptas veršių dovanoto- i ntose rašoma, kad 13,000 m. atgal yru 

jas, paraudęs, kaip vėžys, buvo jnivers- 1 paskendę Barniajam vandenyne dideli ze 
tas susikrauti ir svetimus veršius. : mės plotai. Paskendusios žemės gyvento-

— Po šimts pypkių, tai nepasisekė! į jai buvo pasiekę aukščiausio kultūros lai-
— keikėsi dūšioj žmogelis ir iš nusimini- 1 

nio nuėjo išmesti burnelės.

Į jomarko pabaigų rinkoj ir viskiu 

miestely kilo didžiausias ermyderis. Gat

vėse lakstė, baubdami, kriuksėdami, bliaa- 

dami buliau, jorkšyrai, veršiai, avys; de

besiais skrajojo klykdamos žąsys, antys, 

vištos. O žmonės, vieni kitus spausdami, 

strimagalviais dardėjo iš miestelio į vi

sas šalis, bijodami, kad jų nepavytų po

licija ir nepriverstų atsirinkti ir gaben

tis muno paleistus gyvulius ir paukščius.

Toki yra jomarkai šiais krizio laikaiia!

, i A. VabalkStfia.

psnio; jiems buvę žinomas parakas ir 

šaunamieji ginklai. Oru lekiojamosms ma

šinos galėjusios pakelti net 20 žmonių. 

V ienas kariuomenės vadas buvęs išradęs 

labai mažų elektrinį aparatų, kuriuo galė

davęs persikelti iš vienos vietos į kitų 

vietų.

jurų bangų matavjmas ?

VANDENŲ DUGNO PASLAPTYS

Neseniai imlijoj archeologai iškasė 25 
akmenines lentas, kurios esą seniausios 
iš visų iki šiol rastų raštiškų radinių. Le-

Anglijos pietų jūrų pakrašty su tam 

tikru aparatu buvo matuojamos jūrų (ju

ngos. Pasirodo, kad laliai stiprioj audroj 

didžiausios bangos aukštumas buvo 12* 

metrų. Tipinguose audros svyravimuose 

bangos pasiekdavo 9 metrus aukščio. No

rmalės bangos siekė 2—4 metrų. Didžiau

sios bangos ilgis buvo 8Wt> metrų, o jų 

atstumas nuo viena kitos buvo vos 20 se

kundų.
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LIETUVOS KATALIKŲ UNIVERSITETAS
.(Galas)

t*?.s
kur jų kontaktas su profeso
riais yra daug tampresnis, 
kur lengviau susipažinti, pasi
kalbėti, pasitarti, susidraugauKai kas mano, kad naujasis j 

universitetas bus stiprus kon Ma'žų n niversitetų auklėja
kūrentas valstybiniam. Many 
tume, kad klysta. Jis ketina 
būti ne konkurentas, bet visu

masis vaidmuo neabejotinai y- 
ra vertingesnis, negu didžiųjų 
universitetų. Mūsų jaunai vai

pirma papildytojas. Jame nu-’ tybei ir j§ kaimo k’ilusiai b(,. 
matoma daug naujoviškumų,, siformuojančiai inteligentijai 
kurių neturi valstybinis ullj-. aukičjanlojį universiteto at- 
versitetas. Būdamas piiiati- mosfera turėtų nepaprastai di - 
nis, Lietuvos Katalikų I n'y<l dėlės reikšmės: ji auklėtų

. sitetas bus žvmiai lankstės- džentlmeno tipų, formuotų sti 
nis, lengviau darys reikalin- prjug charakterius, kurtų lais 
gus pakeitimus, greičiau prisi Vųpj institucijų tradicijas, ug- 
taikins moderniško gyvenimo dytŲ pilnutinį inteligentų su 
reikalavimams, glaudžiau su- spontaniškos, savaimingos kū- 
augs su visuomene ir klusniau paiįIlkįniais. Šitokie už-

^gj^lieps naujausiais moksli- davjnjaį sunkiau realizuoti di 
^^Bir apskritai klutūrinėš kū- keliame masių universitete, ne 
^^Fl)os klausiniais, Įgaliai anri- mažame elito universitete.
. botomis lėšomis įkurtas, ji8 no Kftta)ikų Universi. Į

. galės nė manyti atitraukti vai tetftg bug mažag ne vįen d-, ga 
stybinio universiteto studen- y(> tiR gpecifiniŲ> labai
tus. Tačiau visokių naujeny- kjlnių lfelavinių? bet ir dgl to 

bių ir visokeriopo lankstumo kad >ia p]auks ne faip jau

atžvilgiu jis bus labai naudin- gaugį krikščioniškosio8 inspi- 
' gas skatintojas ir vastybi- racijog jaunuomeng. tik kiek 

niam universitetui, kurio ger- pamarginta žydų ir kitip Jis
biamas rektorius prof. V. Ce- bug mažag ir dgl to> kad 
pinskis jau pareiškė savo pa- karto nenumatoma atidarvti 
sitenkmimų katalikų universi yigQ fakultetų ir visų k^rsŲ> j 
teto adresu. Vietoj konkuren-| giandien būhj dar perankstii 
cijos, galima numatyti tik ben kalb • ti apie užsibr$žtgiį! 
dradarbiavimų tarp dviejų

DR. A. G. RAKAUSKAS

Sėkmingai praktikavęs medicinų Cliica- 
goj, dabar persikėlė į Kenoslia, Wis., kur 
ofisų atidarė 5815—6th Avė., o rezidenciją 
turi 3904—71st St. Pradžioj atidaręs ofisą 
Kenoshoj, gyveno Chicagoj, kur taip-gi už
laikė ofisų. Bet Kenoshoj pasirodė tiek pra
ktikos, kad ryžosi visai ten persikelti. Ge
riausios kloties naujoj vietoj.

aukštojo mokslo ..institucijų.

siųsta užsienin specializuotis, 
ir daugiau ruošiamasi siųsti. 
Esame labiau pribrendę, negu 
prieš 15 ar 10 metų, todėl gu
lime tikėtis, kad šiuo trecii, 

i užsimojimu senoji mūsų svaje 
• nė bus realizuota kultūringų
jų Lietuvos sluoksnių džiaugs 
mui ir visos tautos dvasinei 

! pažangai.

Prof. K. Pakštas

i ILGIAUSIA ORO SUSI 

SIEKIMO LINIJA

Šiais metais prasidėjo o- 
ro susisiekimas tarp Londono 
ir Cape Town’o, Pietų Afri
koj. Tai bus ilgiausia pasauly 
oro susisiekimo linija, iš viso 
apie 18,000 angliškų mylių. Li
nija eina per kalnus, jūras ir 
tyrus.

Į Pirmas lėktuvas išskrido su

apie uzsinrezių,)} ^.įuase Bet statybos klausimai, subsidijos, kaip tai yra Olan-| 
mokslų planų ir darbų kryp- fenka atideti bent kiek toli- i dijoj, Belgijoj, Vokietijoj, Ai-

Valstvbinis ar n ri vatini s'’ G au h palaukti kai u- mesnei ■ ateičiai, nes kelenenis
v aisty mm ,, ar privatinis. niversitetas pradės veiktL ]S ’

Rvtų Europoje privatiniai u- M ,................. .....  metams dar irzteks turimųjų* * i .» k “ paruosto ir preliminariniai pri t>0š.01tW,
niversitetai yra retenybė Men • . , , . , , patalpų., J ' imto statuto matvti, kad nau-kos mciktyvos visuomenė v.......................... . / v . 1 Universitetas supi ojektuota
ra pratusi' didesnių dalvku J ? U , ™81‘ ne kokios organizaci-
laukti tik iš valstybės. Tad k^ j°8’ KaU"° arkiv>'skuPi ’os
suprantamas bus skepticiz v. T • t U ‘ L <Un°S J vardu’ 0 tai ^rantuos jam di-

v x , cla Lietuvos kūrybą ir gamtų. d : pastovumą Prie išlaikymas, ypač tos visuomenes da- m j v * •», v , ... UVSI1t pasbovumų. r ne įsiaiay, . Tad lietuviškumas žada būtilies, kuri nemano katalikiškuo • snecinlvh- m° admnustravimo -K*ai
ju universitetu naudotis ir jo t Prisidės ir Mtos Lietuvos vys-
paremti. Tačiau Vakarų Euro' statuto ParaSrafU kupijos. Jo išlaikymo išlaidas
poje, o dar labiau anglosak- n,mat° P^^ymų nuo mok padengs ma£i parapijonų mo
šų šalyse, yra labai dug ir * U1 neProduktin&° persona- kesčiai, organizacijų duoklės, 
labai žymių privatinių univer- °‘ Busmiasai reguliammas za rinkliavos bažnyčiose, privati- 
sitetų. Pa v., Anglija visai ne-

•turi tikrai valstybinių univer
sitetų. Žymiausieji Š. Ameri-

da profesūros santykius su stu nių asmenų aukos ir specialiai 
dentija pakreipti angliškųjų reikalui sukurtos organi- 
universitetų kryptimi, kuri y- zacijos nariai, kasmet mokiJ

kos universitetai taip pat yra ra garsi savo auklėjančia ir stambesnes sumas. Prie nor- 
—•—. • • TT- , mokslinančia atmosfera. malių bažnyčios ir valstybės

4 Kur ir kaip jis -steigsi.,? santykių galima tikėtis univer 
Lietuvos Katalikų Universi sįtetui ir stiprios valstybinės 

nutarta steigti Kaune, _________________________

pnvatniai: Harvard, Colnm- 
bia, Yale, Cornell, Catholic U- 
niversity of America, Prinee- 
ton, Uu. of Chicago, T»yola, 
Fordham ir daug kitų. Belgi
joj yra du privatiniu ir du 
vastybiniu universitetu. Pri-

tetas
nes be Vilniaus Lietuvoje ka-, 
talikai neturi kito pakanka
mai didelio centro, sutraukiau

... .v , . , . cio daug mokslinių pajėgų- Jovatiniai gauna iš valstybės du . Jv- - ,VJ . nedidelei pradžiai numatomatrečdaliu sumos, kun esti aki- 
ima vastybiniams. Dabar 

jau keliamas sumanymas 
"suprivatinti ir valstybinius u- 
niversitetus, kad jie galėtų 
tapti lankstesni ir nusikratv-

“Saulės” rūmų pirmas aukš
tas su 7 klasėmis. Vėliau tiki
masi labiau išsiplėsti tuose pa 
čuose rūmuose ir sudaryti 
fondų naujoms patalpoms sta-

, , , . . . tyti. Įvairios organizacijos irtų valstybiniams įprasto biu- \ ,, Tv. , net privatiniai asmens žadaIr-ne* f inrvic I-» t . _rokratizmo. Ir šių kelių pa
vyzdžių jau pakanka, kad ga
lėtume tinkamai įvertinti pri 
vatinio—arba laisvojo univer
siteto lankstų funkcionavimų 
ir gyvenimiškumų.

Didelis ar mažas? Kaip pri-1 
vatinių, taip ir valstybinių u-; 
niversitetų tęsti ir didelių ir' 
mažų. Privatinis Columbia U- 
niversity Naujorke turi ik 40. 
000 studentų ir arti 2.000 pro 
fesorių bei lektorių. Po jo se
ka valstybiniai Paryžiaus ir 
Kalifornįjos universitetai. Ta 
čian ne visais atžvilgiais šie’ 
milžinai yra geresni už dau
gelį labai mažų universitetų. I 
Šiandien Amerikoje ir Europo! 
je branginami ir maži univer- • 
si tetai, kur seminarai ir insti
tutai neužkimšti studentų,

naujojo universiteto statybai 
pakankamai žemės, kaip uties 
to centre, taip ir jo pakraš-

3 keleiviais, 20,000 laiškų ir 
150 siuntinių. Nuskristi iš Lon 
dono į Pietų Afrikų reikia 11 
dienų. Manoma, kad ateity 
skrendant ir naktimis kelio
nę galima bus atlikti per 7 d.
Tuo tarpu ta linija skris vie 

nas lėktuvas per savaitę.

TAURAGĖS SKERDYKLOS 
VE’KIMAS

Pirmų bandomųjų savaitę 
Tau ragės skerdykloje buvo pa 
skersta 1,576 kiaulės. Sekan
čia savaitę jau buvo pasker
sta ir apdirbta 3,175 kiaulės, 
tame skaičiuje 2,974 bekoninės. 
Kasdien buvo paskerdžiama 
vidutiniškai po 530 kiaulių. 
Bekonai eina į Angliju, o laši
ninės — į Rusiją, kur jau pa
siųsta keli .vagonai lašinių. A- 
teitv bus skerdžiama vidutini
škai po 500 kiaulių per dienų. 
Vėliau tas skaičius padidės.

Elektros srovę fabrikas gau 
na iš nuosavos stotiės, kuri 
neseniai užbaigta statyti.

GERA ŽINIA TIEMS, 
KURIE MĖGSTA 

KAVĄ

“A S m Agat u geros 
kavos puoduku, 
prie kiekvieno val
gio, bet aS pir
miau kentėdavau, 
kada ja gerda
vau”, sako Ed- 
ward J. Owens, ži
nomas salesmanas,
86 Falmouth St.,
Boston, Mass.
“AS turėdavau gal 
vos skaudėjimus; 
atslruglmus, nuo
kurių burnoj pasilikdavo rugStumas, 
gasus ir didelį nevirškinimą.

“Aš išbandžiau daugelį dalykų kol 
aptiekininkas perkalbėjo mane pa
imti kiek Pape’s Dlapepsin.

"Aš turiu geresnį apetitų. Dabar 
aš galiu gerti kavų net vėlai nak
tį, valgyti vėžius, kiauliena a-r vis
ką kų aš noriu ir miegu kaip vai
kas”,

(laukite pakelį šių kaip saldainiai 
tablečių iš savo aptiekininko. Jos 
sustabdo aitrumų, gasus skilvyje, 
išpūtimo, vėmimų, galvo s skaudėji
mų ar visus kitus nevirškinimo simp- 
tognus tuoj kaip tik nesmagumai 
pasireiškia.

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

rijoj, Anglijoj ir kitose lais
vės ir išmintingo valstybingu
mo šalyse. Tikimasi paramos 
ir iš Amerikos.

KVC konferencijos dalyviai 
'žinojo kokių aukų pareikalaus 
nauja didi katalikų įstaiga, 
kiek energijos reiks jai skir
ti, bet lygiai jie suprato ir tų 
milžiniškų savojo universiteto 
reikšmę Lietuvos dvasiniam 
atgimimui, katalikų intelektu
alinei emancipacijai ir mora
liniam tautos atsparumui ir to 
dėl sutiko šį pasiryžimų su 
nepaprastu entuziazmu, kuris 
tuč tuojau buvo paremtns 
stnibiomis aukomis ir gausin
gais pažadais. Šiuo metu jau 
stambiomis aukomis ir gausin- 
ron ruošti. Keletas jų jau pa-

— Vėl Sugrįžau Darban
"Ai kentėjau tkauimus kojose, tačiau nekreipiau daug domės j (ai, net reikėjo 

dirbti ir darbas palaikyt. Vien* diena, tačiau, atsibudęs rytmety negalėjau pasi- 
jndint. Tuomet ai pasiunčiau nupirkti man bonką PAIN-EXPEL.LF.RIO ir 
įtrynės jį kelis kartus ta diena i skaudamas kojas pradėjau jaustis taip gerai, kad 
antrytojaua ai rėl sugrįžau darban. Nėra nieko geresnio nž Pain-Expellcrį.”

(pasirašo) F. P., Brooklyn, N. Y.

— PAIN-EXPELLER* —
Jreg. J. V. Pat. Biure

Per suviri 60 metų tikrasis Enker 
PAIN-EXPELLERIS gelbėjo darbi
ninkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.”
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose, renmatiski gėlimai, 
ttrėnflieglis, neuralgija ir kiti panašų* 
skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

K* PAIN-EXPELLERIS padarė 
kitiems, jis padarys ta patį ir jums.
Kaina 3Sc. ir 70c. Parduodamai vtiur

• Tikrasis pažytnėtas INKARO 
vaisbaženkliu.
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LAIVAS FRANCE”
t f

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNK 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuva, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės j 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamą 
patarnavimų.

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

TELEFONAS ROOSEVE’LT 7790
Chicago, III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

BINGHAMTON, N. Y.
Užgavėnių" vali. įvyko pui

kus koncertas. Išpildyta Kan
tata ir sudainuota daug gra
žių dinelių. Buvo smagu klau-

Kovo 6 d. Akademijos rė
mėjos ruošia didelį metinį va
jaus vakarų. Komisija rūpiua- 

; vakarų praleisti gražioje drau gi sudaryti gražių ilgų progra-
------------ ' gijoje Įžanga visiškai mažutė, i mų, bus dainų, kalbų ir ska-

\ asario 24 d. par. svetainėj tik 15c. vyrams ir 10c. iner-ini vakarienė.
įvyksta Vyčių vietinės kuopos ginoms. Be to, visi atsilankę!

C H I C A G O J E
NORTH SIDEnis apleido, savo vietoj pali

ko kun. Remeikų paskum bu
vo kun. Vanagas, kun. Slavi
nas ir paskutinis per 10 metų j
. . . , . , ,, i , . • i draugiškas kaulelių lošimo va-; busklebonu buvo kun. r. Zab.eta.1 ® *
Geriausiai pasidarbavo
Zabiela, nes nupirko kapines

pavaišinti skania arba-

dovanų, bet tik gaila, kad ne j Kareiva, aplankys visus savo
visi choro nariai buvo tame 
vakare. Tai nemalonus daly
kas. Bijūnėlis

kun.'karas> i kuri kviečiami visi tėle. 
Vyčių rėmėjai ir bičiuliai. Tai

aytis, kaip čia augęs jaunimas ir skoJos nemaža išmokėjo, bet daronia 113 pasipelnymo tiks- 
' bet tiktai norint linksmaikuris sudaro Šv. Juozapo pa-;nelaimei liga privertė apleisti lu’ 

rapijos chorų lietuviškai liau- i uticų ir apsigyventi pas kun. 
dies dainas dainuoja ir gerai židanavičių, Amsterdam, New 
ištaria žodžius. Mokytojai te- York.
ko gerokai pavargti, kol

nt “Šaltinį,” “Draugas” vi-

iš
mokė. Bet užtat jaunuolių tė
vai, motinos dėkingi yra mo
kytojai p-lei Vinčiutei. Biitų 
smag uir pageidautina ir dau
giau tokių vakarų susilaukti.
Valio, jaunime!

Po to buvo lietuviški šokiai.
Ėjo uižkandžiai, kol atvyko 
Kanapinskas ir pradėjo kova 
su Kumpinsku. Po karštos ir
labai žiaurios kovos Kanapių- ------------
skas liko pergalėtoju ir džiū- Vasario 14 d., Ciceroj pra- 
gauja. ūžė diena — įvyko V. Vais-

Ten pat buvęs tybių Kat. Federacijos Sei-
------------------ nias. Dabar ciceriečiai yra

taip pat subrūzdę, nes artėja 
Ciceros Valdvbos rinkimai.

Nudžiugo

suomet tarpininkauja ir už du 
dolerius užsako “Šaltinį” vi- 

Uticos lietuviai, gįems metams.
kun. A. Deksnio, ______________susilaukę

su džiaugsmu gaudai 
šventadieniais bažnytėlę ir ža
da vieiybėj padėti klebonui 
darbuotis parapijos gerovei. 

Tegu Dievulis mus laimina.
Parapijonas

CICERO, IR.

an.m SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Vasario 28 d. mūsų parap. 
bažnyčioj įvyksta 40 valandų 
atlaidai. Kuone visos draugi
jos yra nutarusios drauge eiti kiausili- Kiek 
per tų šventę prie Šv. Komu- kus 
ai jos. Dėl tos priežasties kle
bonas yra užprašęs kunigų 
svečių, kuris bus jau iš vaka
ro ir pagelbės klebonui klau
syti išpažinties.

Penkių Dešimty ir Tvirtas

UTIICA, N. Y.
Jurgio parap. žmonės' Ciceriečiai turi pastatę vie- 

labai džiaugiasi sulaukę nau- savo tautietį Jonų 1. Kim- 
jojo kleb. kun. Antano Deks-'barkų į “trustee”; tad visi 
nio. Jis yra Uticos lietuviams lietuviai turėtų padėti savo 

balsus Jonui Kimbarkui

Šv.

gerai žinomas, nes prieš 20 in. 
jau buvo jų klebonu, suorga
nizavo parapijų, su komitetu 
nupirko namus, perdirbo į ba
žnyčių, kuri ir šiandien tebė
ra, pirko namų klebonijai.

Šv. Jurgio parapija per 20 
metų mažai klebonų turėjo. 
1912 m., kada kun. A. Deks-

pra
eiti. Nominacija įvyks vasario 
23 dienų.

Vasario 17 d. įvyko respub
likonų kliubo susirinkimas pa
rap. salėj. Išrinkti reikalingi 
agitatoriai^ kurie darbuosis 
vasario 23 dienų per rinkimus.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek >yti 
verta aukso, kiek Ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 76 centai.
DEKEN’S OINTMENT CG.

HARTFORD, CONN.

VYRAS yra tiek senas—ar tiek 
jaunas—kaip Ir jo organai. 

Penkių dešimtų jus galite būti pa
čiame tvirtume.

Kam tenkintis "vidutiniška svei
kata, kuomet jus galite džiaugtis tuo 
gyvumu kokio jus nejautėte per 
daugelį metų.

Yra visai lengvas dalykas, kuri 
kiekvienas gali padaryti, kad palai-

BuVO daug pranešimų iŠ vi- kyti svarbiuosius organus stlmuliuo- 
, jamus ir jaustis visų laikų pačiame 
gerume. Žmonės neįsivaizduoja, kaip 
neveiklus jie yra pasidarę iki jį pa
bando- Tas stimuliantas, kuris paža- 

9 sk. pradėjo smarkiai dar- , dins jūsų sistemų prie naujo gyve- 

buotis, nes artėja jų vajus.

šokių veikimo šakų.
XŠv. Kazimiero Ak. rėm.

nimo yra Dr. Caldwell syrup pepsin. 
Garsaus daktaro receptas yra ska-

Rengia puikia vakarienę kovo'nus syrupas pagamintas iš šviežių 
.. " . žolių, veiklios seimą ir tyro pepsino.

6 d. parapijos salėj. Kviečia- I Jie su pirmu šaukštu pradeda savo
. . . . .. , i gerų darbų. Tai viskas kas reikia,nu visi atsilankyti. į______________________
Taip pat rengiami kauliukų 

žaidimai kovo 10 d. par. sve 
Itainėj Kviečiami visi atsilan-

X Labdarių 3 kuopa taip 
pat rengia kauliukų žaidimus 
balandžio 9 d. Kviečiami visi
rengtis.

Cicero JA

ADVOKATAI “ŠALTINIS” Pagražinta išvaizdų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

) ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph S727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 1502 Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Ltarn., Ketv., ir Su būtos 
« iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde I’ark 3895

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA 8ALLB 8TREET 
Room 1884 Tel. Randolph 1881 
Valandos nuo 8 ryto iki 8 tai. vak 
1841 8o. Halsted 8L Tel. VtetArp 8581

Valas los — 7 Iki 8 takare
Utarn.. Ketv. Ir Subefo* vakaru

CHAS. A. PEPPER
‘ ‘ LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLtN 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephone VICTORT 2218

------------ i
Šį gražų vardų, nešioja se-'l 

niausiąs Lietuvoje katalikų sa
vaitinis laikraštis.

“Šaltinis” duoda daug įdo-' 
mių skaitymų, kuriuose būna 
nuodugniai išaiškinti mūsų gy-' 
veninio klausimai. “Šaltinis”: 
duoda daug žinių ne tiktai iš1 
lJetuvos gyvenimo, bet ir iš; 
visų pasaulio kraštų.

Vietoje svetimos spaudos 
nuolatinio garsinimo, prašoma 
dėti savosios spaudos garsini
mus.

“Šaltinio” spauda visiems 
prieinama ir suprantama. “Ša 
Itinis” labai pigus savaitraš
tis, nes Lietuvoje melams 8 
litai, o Amerikoje tik 2 dol. 
“Šaltinis’’ tikrai yra tinkama 
ir maloni dovanėlė visiems 
spaudos mylėtojams.

“Šaltini” atranda viso f>a- 
saulio laiškai, šiuo trumpu ad
resu pažymėti:

“ŠALTINIS”
Paštas Mąrijompolė 

LIETUVA.
Savo skaitytojams užsisaka-

V yčių vietinė kuopa yra nu
tarusi surengti vakarų parap. 
naudai. Toks vakaras įvyks 
kovo 13 d. Veiklioji komisija 
jau smarkiai ruošiasi, kad 
vakaras būtų vienas iš pui- 

teko girdėti, 
veikalas.

Lauksime.
Parap. choro ruoštas kau

liukų lošimo vakaras pavyko 
neblogai, nors galėjo ir geriau 
pasisekti. Žmonių prisirinko 
nemaža

W$YL J. KAREIVA 
IŠVYKSTA ATOSTOGŲ

kostumerius ir teiks gerų pa
tarnavimų Linkime p. Karei
vai linksmai praleisti atosto^ 
gas.

Rep.

gražus

Žinomas Town of Lake biz
nierius ir draugijų veikėjas 
Wm. J. Kareiva praeitų sek
madienį su būriu draugų chi- 
cagiečių savo automobiliu iš
važiavo praleisti porų savai- i 
čių atostogų (vakacijas) pas i 
savo brolį Antanų į Rio Ilori-! 
do, Texas. P. Kareivų biznyje 
pavaduos jo švogeris p. Bra- ’

REMKITE VISUS BIZNIE

RIUS KURIE SKELBIASI 
‘DRAUGE *.

zauskas ir p. Kareivos žmo- 
ir daugumas atsinešė na. P. Brazauskas, kaip ir pats

Per 10 Dieni)
Išpardavimas
Elektrikinių Plovimui Maši
nų THOR ir kitų išdirbysčių

kad išvyti atbukimų ir aitrius galvos 
skaudėjimus ir pašalinti iš sistemos 
tuos pamaži veikiančius nuodus, ku
rie čiulpia jūsų spėkas, jis yra ge
resnis negu tonikas nuvargusiems vi
duriams ir ne taip kaip yra su įpro
tį sudarančiais liuosuotojais, jus ga
lite imti jį liuosai ar duoti jį kiek- 1 
vienam vaikui. Ir jis nėra brangus.

Gaukite syrup pepsin šiandie ir 
paimkite jo biskutį šįvakar. Nalau- 
kite iki tiek susirgsite, kad nebega
lėsite suteikti savo sistemai šių pa- 

‘ stebėtinų pagelbų. Jus galite išveng
ti tų aitrumo ir konstipacijos prie
puolių. Retkarčiasi paimtas šaukštas 
yra geresnis, negu nuolatinis rūpini
masis apie padėtį savo vidurių, arDa 
bijojimasis autointoxikacijos jums 
senstant. Dr. Caldwell’s sy.rup pep
sin apsaugo sistemą. Visi aptieki-
ninkai turi šį preparatų.

Magnetic Elektrikinė Plovimui 
Mašina vertės $100.00
už...........  $39.50

Thor Nr. 31, Skalbimui maši
na vertės $79.00
už ...........  $59.50

Tlior Nr. 1, Skalbimui mašina 
vertės $100.00
už ..........  $77.50

Thor Nr. lVk, Skalbimui maši
na vertės $125.00
“ $59.50

Maytag Skalbimui mašinos
p« $79.50

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

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

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

TEL. BOULEVARD 4705

Patenkinimas garantuotas

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

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829

JURGIS POCIUS ....
Mirė vasario 22, 1932 m. 11:55 vai. ryto apie 66 

metų amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Žigaičių 
parap. Kiršmontų kaimo. Amerikoje išgyveno apie 43 
metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Onų, 5 dukte
ris Onų, Rozalijų, Marijonų, Antaniną ir Paulinų, 2 sū 
nų Jonų ir Augustų, 5 Žentus ir 11 anūkų, o Lietu
voj 2 broliu Nikodemų ir Augustų ir seserį Julių ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4932 W. 14 St. Cicero, 111. lai
dotuvės įvyks ketverge, vasario 25 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Antano par. bažnyčių, kurioj 
įvyks geduling. pamaldos už velionio sielų. Po pamal- 
bug nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliudė Moteris, dukterys,žentai anūkai ir 
giminės
Laidotuvėms patarnauja graborius L J. Zolp. 

Tel. Boulevard 5203.

LISTERINE
rel/eves

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

Reduces COLDS

66%
DOUBLE
ACTING
VpBAKINC 
l\VP0WDER
Tėmyk keikų gražu
mų Ir jų šviežumo 

išlaikymų.

SAMEPRto- Dorove r 7*
j 40YEAR*
’ 25 ou neės for 25^

Lietuvių programai iš galingos WCFL stoties 970 
kyl. kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir kas 
Ketvergas iš stoties WHFC 1420) kyl. nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

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

\

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra- 

’ momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:I * • - - t

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

MIUIONS OF POIJNDS USt 
BY0UR GOVERNMENT

Buy gloves with wha« 
it savęs

Nerelk mokėti SOe. ui 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk. kaip gerai Ji vel-

• kla. Jų vartotadama* per 
met^s sutaupai 83.04.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘
SKIS TOING EHDS
tvften iiootMn# Žento la utedl

Right from the first touch. antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery mit of mosąnito bites, rsahes. 
and many other skin affiictiohs. Try 
it also for itehirtg, peeting tOes. 
Bathem and other dutdoOT folks 
thank cooling Žemo for relief from 
aunburn. Douse it on ivy-poteoning. 
Pimples and dandruff fade when aafe, 
antiaeptle Kento is applied. It in- 
stantty eaaes rasor-emart. AJways 
have Žemo nearby tvherever vou so, 

Any druggist. 86c, 60c, $1.00,

f



Trečiadieni D R I n G I S

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

K OF L PLAYEKS

(witk apologies to B. V. lt)

By Alice A. Buches

every affair. As far as com-
mittees are coucerned, I can’t
understand why tliere has to
be more tlian one person at-

, , , , . Itached to it. Just leave it towouldu t begrudge us tkatl . . ... ... ,, . o o (Jack, and everytking wili be
"ee bu ut tneudly luto, wouldj.. ,
you 2 ‘Course not. Well, were' , . ..J ’ we need įn our eouncils—pcr-
ior you Paul. . , . T .1 uJ .ift isons ot tbat type. 1 don t

X A. Lapinskas and K. Sa- j I am very wrong įn 
viekas trekked to Melrose l^-imaking tliis statement, be- 

And
X Te begiu witii, tins con- 

tribution is intended to aoq- 
uaint you witk vario us K oi 
L activities. Oi course, 1 don 11 foliowiiig: lvonnie and Anton

’lliursday tbe Eleventli. -^^icause tbe economic depression 
my informer kanda me tbe

X The new membership 
drive campaign is štili strong, 
and Council 4 under tlie super- 
vision of its sagacious pres- 
ident, Paul Saliner, is in first 
place. Remember Coucil 4 — 
lt's a gay life if you don’t 
weaken.

X Mr. Giedraitis kas final- 
ly “middle-aisled” it. Well,
perliaps tlie Mrs. is profitably Įt«i. ofiso 4050 
employed. So, why worry Joe?
You see it kappens to be leap 
year. Mr. Giedraitis kas taken 

iadvantage oi our so ca'led

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Res. 6707 S. Artesian Avė. 
Tel. Grovehill 0617

DR. J- j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Road 

Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 
Ntdėlioj susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ūgy

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedėiiomis pagal susitarimą.

K

presunie to be, perhaps an ac- 
complisked writer, būt strang- 
er things tlian tkat liave iiap- 
pened. i don't presuppose to 
“slay” you vvitli my column, 
merely, iniformative and a 
wee bit “lowdown.”

X Paul Saliner (Are you 
011 tiiis gir Įsi) ‘prez’ oi 

Council 4 lias bloosomed out 
into another “Greeter Daw”

wt

proved a big kit witk tlie Mel
rose Park crowd. To say tkat 
tkeir informal debate was tlie 
pro verkiai “wow,” is just an- 
otker way oi saying tliey were 
red liot. We oniy kopė tliey

“depression”- to put on tlie 
big act. I only kopė ke won’t

Res. 9865
Oliso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

won’t make too many excur-
sions to tbe Avide and Į K. a tew oth.
apaees, tl.en maybe our K ot;ers j a art.
L’s will liave to foid up. You!.įcle tkat everytking iš not up
belong to our crowd and let s , . o , .® i to date in Bngkton, personai-

a» evidenued by Council ro-|l>ear you wl.oop some more ly> i think that’s wrong. Tiiis 
ur’s recent portrayal of tliejth.ngs up. Vest sholl(i stir
P««ion Play Sunday and Mo-, X Jack Juozaitis tbat good up # batUe a,ong aud
nday. Paul can’t you possiblyold die-bard ot Marąuettc 16 Fairtie|d, and t]|at pubB(J

kas kit even organizations.
We need some trojan to pull 
Councils up to tlie front.

X Stella Alisauskas, tkat 
giri wonder irom Brigliton is
busily engaged m putting Bri- j forget tkat his preliminaiy 
gkton wkere it belongs. Ske training was received irom 
also kas some akle assistants į tlie K of L’s, and tkat, an oc- I 
in tlie persons of J. Masiunas, casional good turn will be ' 

welcomed by every one con- 
cerned. See you again folks, 
and liope your vision was not 
blurred by scanning tiiis ap- 
parent inanity. I will try to 
be more specific hereaftei. 

Ckeerio!!

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencijos ofisas:

3904 — 71st Street 
Ofiso vai. nuo 10 iki 12 vai. ryto

D E N T I S T A I

Ofiso ir Rot. Tel. Lioui. 6913 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Haisteu hL)
Vai.: 1-1 ir <>09-9:19 vai. vak.

Nedėlioj susitarus
Vat: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Neuėllo) susitaręs

give us a little inforination as; enlivening things on the far 
to kow you do it? You South side. In f act, Jack is in

GRABORIAh

J, F. RAKIUS“ “
PIGIAUSIAM LIKT. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRĄBORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply*i* dykai.

3307 Aubum Avenue

LACHAV8CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRĄBORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Ueikale meldžiu atsišaukti, o manę 

darbu busite užganėdinti.
Tei. Roosevelt 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Ckicago

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5937

EZERSKI
LIETUVIS GRABOKJU8

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

TeL Boulevard 9277

Telefonas Yards 1133

i STANLEY P. MAŽEIKA
I
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE »
Ckicago, 111.

S. M. SKUDAS
liUCSUVlS GRĄBORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WB»T 18 8TBBET 
Tai. ttooasvalt 7691

— is jiutting it ratker mild.
X Joe Swilpa, Ckainnau of 

Advisory Board of Brigkton 
is interested in bringing up 
Brigliton in a sporting wav, 
and 1 tliink ke’s working a- 
round in circles trying to do 
tlie job. Don’t weaken Joe, 
tlie tide of effort may sweep 
lavorably, and tlien vou can 
reap your own reward. Belie- 
ve it or not, būt Joe is goirtg 
to leave for Cincinnati; būt 
don’t take it so liard folks, as

a

ke will return in due time. i

SVEČIUOSE

i. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. TalmaiL Avė. 
TeL Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago, BĮ.

LIZfftP
GRĄBORIUS IR LAIDOTUVIŲ. 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203-8413

Nuliudlmo valandoje kretpkltė* 
prie manės, patarnausiu slmpatiė- 
kal. mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dal Šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

a ■:

L

• < «

-/J

AMBLTLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame šiidingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JtJSŲ GRABORlll 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fwrt Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

.t
1-0VILAS JASUDGW1CZ

Mirė vasario 20 d. 1:50 v. po 
pietų 1932 nu sulaukęs 60 m. 
amžiaus, gimęs GnnKiškių par., 
Kėdainių apskr. AmeriKOj išgy 
veno apie 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Uršulę, po .tėvais Ja- 
saicaitę, 3 dukteris — Ouą, 
Marijoną ir Stefaniją, 3 su- 
nuy — Joną, Alfredą ir Itai- 
mocd ir giinii.es.

Laidotuvės įvyks seredoj, va 
sario 24 d. 8:30 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
oažnyčią, kur bus gedulingo* 
pamldos už vėliom ies sieną, 
o iš ten, bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapinea

Kanas pašarvotas 4525 do. 
Donore St.

, Visi giminės, draugai, ir pa- 
ĖĮstayni esat uoširdžiai kviečiai 
">t dalyvauti laidotuvėse ir su 
teikti jam. askutinį patarnavl- 
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunal

Ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

fa orius Eudeikia Tel. Yards 
1741

Bridgeportas.— lnternaeio- 
nal Dairy kompanijos pieno 
išvežiotojas p. ' Pikelis buvo ’ 
sumobilizavęs būrį bridgepor- 
tiečių ir automobiliais buvo 
nugabenęs į tos kompanijos 
pieno apdirbimo centrą., 1912 
S. Ashland Av. Svečių ir vieš
nių “mobilizacijoj” p. Pike
liui gelbėjo p. Gudienė. (

Toje ekskursijoje dalyvavo 
p. J. Garuekas, stud. Krikš
čiūnas, p. Saltinneras, p. U. 
Gudienė ir kiti. Iš viso buvo 
arti poros tuzinų.

International Dairy įstaiga 
yra tikrai veria pamatyti. Tai 
viena iš didžiausių Cliicagos 
pieninių. Įrengimai modernia I 
ki ir nuostabus. Švarumas ste- j

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 .So. Ashlaiid Avė.
Arti 47 Htreet

Tel. Ganai 6122

DR. 6.1. BLDŽIS
DKN TĮSTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
--z^-

Re*. Hemloek 7691

DR. A. F. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S

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

Tel*. Cicero 1269

DR. GDSSEN

Tol. Ganai 0257 Res. Prospect 6659 .Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ

X-R*y

LIETUVIS DEN TĮSTAS 
V*L: kasdien nuo 10 v. ryto iki 0 

! vai. vakare
Nedėiiomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tei. Ganai 6764 Res. Repu faile 5360

DR. A.RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS,

IR OBS iUrRlh AS

jyUo staigias w emoukšaai: iiguJk 
vyrų. m Jtei ų ur. vmkų

UAKu ORLRACtjAJK 
tJgonius priima sasuieną uuu 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Ne.leįlomis ir seiedonus tik 

cka.iiu hUiitaiuc 
Dtuiasv t. abu rate n.m -r *• u** 

21bu A Eri'i 2ziid -1LREET

DR. S. BlEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. bo. Leavul bl. lei Ganai 6122

Rezidencija: 6628 S. Riehmond Avė. 
Teiephone Republic 7 868

V*tuauuua: 1—3 u- 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; lu—12 ryto.

. i. i

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Uilsas 2403 WEST 63 STREET 
i vaite bo. Western Avenue 

Tei. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Luavitt St

Tel. Ganai UiOu
6ataudus; 2-4 po pietų ir 7-a v. v 

Nedelioj pagal susitarimą

DR. S. A. UOW1AT
ti¥DX'iuJAS ir Chu.itUr,GAb

4729 \vLST 12 PRK.CE 
! Vai.; 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir i’etnyėios, kuriomis dienomis jie 
bus.

2924 W. VVASH1NGTON BLVD. 
Kilus vai. ant VVashmgluu Buivd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

SVARBI ZINUTE

DR. M. L SIRIKUL’IS
nietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perKeie savo otibua j
ličiu* j llUllr.

DR. T. DUNDULIS
%

GYDYTOJAS IR GHiHLKuAS 
414Z Arcfaer Avenue

Vai.; 11 ryto Iki i po pietų 
3 iki 4 ir < iki 8 v. v. 

Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną lr naktį 
Virginia «086

DENTISTAS

. TJ , . 1446 S. 49 CT. CICERObmo visus. Įdomu buvo ma-’VaL; 9.12 ryto. 2.6 lr 7.9 vaki
tyti, kaip įvairiausiais vamz- Į------------------------------------ o nu o vax. rs«d. pagar sutar-
džiais - vamzdeliais tas mū-. Dl». C.K- Kliauga'u. Tei. Boulevard (32U. Na
šų kasdieninis maistas — p i e-'

rismand n. v e. Vai. z nu 4 u

DENTISTAS , , .
, Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis Ktar; 00*zX ^O. AlMauy AVOUUe, 

naiį turi pereit Pasirodė, kad 2420 w. Marųnettc ru. am wcstem
. . . ’ . j Avc. Plioue Hiiniock 7828

ten nemaiza dirba ir lietuvių. Panedėliais, Seredomis ir l’ėtnyčiomis 
| 1821 So. Halsted Street

Bet tur būt maloniausias 
svečiams siurprizas buvo vir- j 
šininkų vaišingumas ir malo
numas. Vienas iš viršininkų 
išvedžiojo po vi&ų fabrikų ir 
aisKino angliškai, o p balti- 
mieras atkaltojo lietuviškai.
Po visam svečius ir viešnias 
gardžiai pavaišino.

Ten buvęs

AKIŲ GYDYTOJAI; 

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

A ei. i ruspeuL lhdU.

Tei. Gi o v einu laso

DR. A. L YUŠKA
G*DYTO6AS IR UHiRUl(.GAS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauomis po pietų ir Nedėidieniais 

tik susitarus
2422 W. MARUUE'TTE ROAD

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. JONAS MIRONAS
Mirė vasario 23 d., 1932 m., 6 vai. ryto 22 metų am

žiaus. Gimęs Chicago, III. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barhorų, po tėvais Gečaitė, tėvų Jonų, brolį 
Antanų, augintinę seserį Ona, uošvienę ir uošvį Ve
ronikų ir Kazimierų Gečius, du švogeriu Petrų ir Ka
zimierų ir švogerkų Bronislavų Gečius ir gimines.

K linas pašarvotas 4518 So. Rockwell st. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj, vasario 26 d., iš namų 8 v. bus atlydė
tas į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažvstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Tėvas, Brolis, Augintinė,-Sesuo, 
Uošviai, Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika. 
Telefonas Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS '

Falengvla* aklų įtempimą kuria 
esti priežastim galros skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamį akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę lr tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akiniu* visuose 
atoitikimuoee. egaamlnavlma* darn. 
mas su elektra, paredaada mašiaa- 
sia* klaida*.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo lė ryto Iki S .va
kare. Nedėiiomis nuo 10 iki II. 

(KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM

PĄ latrą su nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kalnoe pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

UK. MAUfilDfc KAHN
Gydytojas ir chirurgas 

4631 bU. AbilLAND AVĖ. 
Tel. Varas UUkl

ltea.i.eucijv* lvi. P1..Z,. .266

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 lai 2 po pietų 
nuo 7 iki 9 vakare 
įveuėi. nuo 16 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tei. Drexei 9191

ŪK. A. A. ROTH
GIDYTUJAS ir CHIRURGAS 
Uiisaa 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

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

10-12

Ofiso Tei. Victory 3687
OI. ir Re* Tol. Heuiiock 2X74

DR. Į fe PDSM
3133 ri. LAL81ED 8THEET

Antras otisag ir Remuencija 
6504 JS>. ARTEfcUAN AVĖ. 

Ofiso Vai. iiuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
8Ventau.eu.au pagal .utanuia.

lei. Wentwortk 3UU0
Rez. Tel. Stewart 819j

DR. R. BARtDN
Gydytojas ir Gkirurgas 

Ukri B. HALSTED STKER* 
Vak: 2-4 ir 7-9 vai. v aka. a

Re* Pboue 
Euglewood 6641 
Weni«rortn 8uuv

Office ruuuf 
Weniwortb 2uui

Tel. Tardo 1119

DR. G. SEKNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SE6AL
Derkele savo ofisą po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
iSPEGUALBSTAS

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

pietų: 7—1:30 vai. vakare 
Nedėiiomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McliKADIh
ulbi’i'ujiU ir cUuiLnuaJ

6558 SO. HALSTED STKEia
VaL 2-« ir 7-9 vai. vakar.

A. L DAVIDDNIS, M. Ii
4910 SO. M1GH1UAN A VENŲ a 

Tek aeuwouu .101
Valandos:

Nuo 0 iki 11 valandai ryte: 
Nuo t iki 0 valandai vakare 

apart ėvaetadlealo ir ketvirtadieni

Uemlock Si 11
/

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampa* Halsted 8t. 

Valandos: nuo 19—-4; nuo 0—■ 
Meidiiodolai'n«a 19 iki i>.

. DR. y. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAM IK CHIRURGAS 
2429 We*t Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, T Utį 9 rak. 

Ulslrn. lr Ket*. «ak. Vagai sutarti

Tel. Hemlock $700

Res. Tel. Froapoct 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedale 
Res. 6426 So. Gallfornia Avė. 

Val.t 2-4. 7-9 v. v. Usklriant Ket t

/

giinii.es
8Ventau.eu.au
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DRIŪOIb

C H I C A G O J E
• BY POPULAR REQUEST ’ Pasilinksminimo komisija

Augustinas Vardauskas sun
kiai susirgo. Įsimetė “rožė”; 
visa galva buvo sutinusi. Da

zapas Vaičiekauskas. Buvo su
laukęs senyvo amžiaus, neve
dęs ir taupus. Uoliai rėari

PADĖKA

bar jau eina sveikyn ir jis jau Tautos ir Bažnyčios reikalus.
------------ 'nutarė per kiekvieną susirin-i vertėtų lankyti (723 W. 17tb Pašarvotas gruiu riaus M . als

Prieš keletą metų Šv. Kazi-'khną surengti kokių nors jvai-lst., 2-ras aukštas). Įkio koplyčioj.
rybių (kalbų, dainų ar juo
kų) ir mūsų gerb. klebonas 
kun. Vaitukaitis išrinktas pir-

Imt s.” Tą veikalą buvo pri-|muoju “entertainer”. Lauksi- 
\( i-stos kartoti kelis kartus. Įme kito susirinkimo, kuris į-

miero Akad. mokinės pastatė 
scenoje nuostabiai jaudininčių 
Kristaus Kančią “Vakarien-

VAKARAS KOLEGIJOS 
NAUDAI

Praėjusį sekmadienį Aušros 
ašant ir reika-įvyks kovo 11 d., ir pamatysi- ,Vartų pr. salėj įvyko progra- 

iuuįant. Neperdėdamos tikri-Įme, kaip mus klebonas “pa-jma Marijonų Kolegijps nau
dai. Žmonių prisirinko pilna 
salė. Buvo vietinių ir kitų ko
lonijų kolegijos bičiulių.

Buvo vaidinta veikalas ‘Ka
rolio teta’. Vaidintojai buvo 
iš Brighton Parko, vadovau
jant kun. A. Valančiui. Vaidi
nimas pavyko gerai. Veikalas 
yra pilnas juokų, o vaidinto
jai gerai išsilavinę. Tad pub- 

Koresp. jįj-a turėjo smagaus laiko nuo 
pradžio iki galo. Vaidino šie: 
St. Rokaitis, L. Gritis, A. Va-

ve uomenei pr

Ačiū už surengimą pagerbi
mo manęs mano vardo dieną 
Ačiū Šv. Kazimiero vienuoly
no seselėms už gausingus mai

gias ir Šv. Mišių klausimą ir 
| dvasinius bukietus. Tas bus

-------------- j man maloni atmintis Ii
Tzabai malonu man buvo I ties. Dar dėkoju pp. 

gyventi Cbicagoje per 5 me-1 u'ž puikiausius gėlių bukietus1 
tus. Būdamas Šv. Kryžiaus Ii-Į ir rengėjoms ir visiems sve-

AČIŪ IR SU DIEVU!
mir- 

Lrbams

name, kad Amerikos lietu- linksmis.” Gal gerą pamoks- 
viams niekas nėra davęs tiekĮlą išdroš, kad ir ausyse skam- 
ihasioje peno, kiek davė šislbės, o gal-ne. Tad nepamirš- _ 
nuostabus veikalas — tobulai Įkit kito susirinkimo, nelaukit; 
f maldintas ir pastatytas. Vei- kito specialaus susirinkimo, 
kalą tuomet režisavo nepaly-įbet lfcisva valia ateikite. Bus 
ginoma gabumo scenos žino- 'bilietai išlaimėjimui pagamin- 
\ė Sesuo M. Skolastika. Vi- ti ir daug darbo.—Bet nebi- 
suomenė, kartotinai mačiusi'jokime to darbo, ypač mūsų 
tą veikalą, užmiršti negalėjo. I jaunesnieji.
Ir kasmet atsikartodavo žino
mų prašymas, kad Seselės Ka
ži mierietės vėl tą veikalą sce
noje duotų. Štai, šiemet, kaip 
tik bus proga pamatyti “Va- 
karienbutį.” Seserys M. Sko
lastika ir Ona Marija ruošia 
vėl tą grandiozišką veikalą 
scenai, padedant kitoms Sese
lėms, scenos žinovėms.

Mergaitės surinktos gabiau
sios, taip iš akademikių, kaip 
ir alumnių. Repeticijos sklan
džiai eina.

“Vakarienbutis” šį syki 
bus vaidintas da gražiau ir 
tobuliau. Seselė piešia scenai 
vaizdą: pamačiusi kruvinai 
raudoną saulėleidi su iškeltais 
vanų aukso žiedą su vyties 
ženklu, tam, kuris daugiausia 
narių įrašys vajaus metu. R. 
Andreliūnas turi krautuvę 
(2650 W. 63rd St.); laiko auk
sinių, sidabrinių laikrodėlių, 
žiedų, radijas, pijonus ir kt. 
Nariai, ką pirkdami, atlanky- 
kit p. Andreliūną arba pašau
kite Hemlock 8380.

Kor.

X Vasario 7 d. vakare, Die
vo Apvaizdos par. svetainėje | ]ančius, A. Lindžius, C. Lau 
įvyko puikus koncertas ir vai- eieng> A Uakas, Pr. Norbu-
dinta veikalas. Koncerto pro
grama buvo parinkta ir gra
žiai išpildyta. Duetą žaviai su
dainavo Čiapas ir Sabonis. 
Solo gražiai dainavo Elena 
Vespenderaitė, Aldona Kirstu- 
taitė, Domicėlė Šulckaitė ir 
Čiapas. Po to buvo vaidina
mas 2 v. veikalas “Žentas iš t 
Amerikos”. Džekį Veršį — K. 
Sabonis, Maikį Vaškus — .Fo
nas Petrošius, Keidę Vaškie
nę — Birutė Zalatoriūtė, Pra
ną Grybą — Albertas Jankus 
ir Senmergę — Sabonienė. Be 
to, vaidino Marytė Staliorai-

taitė, B. Liindžiūtė, L. Klimai- 
tė, I. Noreikaitė, V. Simonai
tis. Po visam vaidintojai už

goninės kapelionu, aš radau 
daug draugi), kurie patarė ir 
padėjo man išleisti kelių rū
šių dvasiško turinio knygu
čių.

Tai buvo mano didžiausia 
ambicija. Šiomis knygutėmis 
aš galėjau apaštalauti ne tik 
Šv. Kryžiaus ligoninėje ir šv. 
Panelės Gimimo parapijoje, 
bet taip pat visoje Cbicagoje 
ir kituose miestuose.

Pirmoje vietoje aš turiu pa
sakyti širdingiausią a č i ū 
gerb. kun. P. Baltučiui, kun. 
H. Vaičūnui, kun. Pr. Vaitu
kaičiui ir kun. L. Draugeliui. 
Šie gerb. kunigai ne tik man 
patarė rašyti, bet taip pat pri-

čiams, dalyvavusiems puotoj. i
M. Tamanauskienė Į

PRANEŠIMAI

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

2320 W. 23 PI.
Ižd. Kun. F. Kudirka

2334 S. Oukley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis,
23^ S. Oaklev Avė

Z. Gedvilas
12022 S. llnKl.d St.

M. Šlika®
10555 S Stt.te Si

T»rvMadients, vaser^r. °-

labinusiai merginos, jaunimas 
ir kirpėjai (barbenai). Didelė 
bonkutė, $1.00, o mažesnė, 35c.

GROŽYBĖ
1432 So. 49tli Court.I

' Paieškau pusininko pelningos- 
| kepyklos biznyje. Nėra reika-” 
jlo būti bekelių. Savininką ga
lima matyti kasdien po 2 vai. 
popiet.

3144 W. 43 St.

i LANKYK MOKYKLA
į Kol nebusi gana mokytas, tol skur-

-------------------- ‘ džiai gyvensi, nuturėsi gerai apmoka-
1... • i T T . , , . mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne-'
klirj išrado J. Jjapmskas tai: mokytus žmones. Todėl laikyk sau už

GROŽYBE-S BE AUT Y FACE k'irbę M nor« išmokti. Mokslas nu- 
švies naujus tau kelius, persunks tave 

POWDER. Išmintimi Ir šviesa; suteiks galią, ko-
. . voje prieš tamsybę, prietarus, melus,

1 inka visiems, vyrams, 1110- apgavystes. Makytam žmogui visuo-
, . . . , met ir visur lengva kovoti tiek užtei illls 11 jaunillllli veido gra- politiką., tiek už laisvę, tiek

turi malonu kvapa. b,ninkų ekonominius reikalus,
‘ 1 -daugiau turėsi mokslo, tuo

visokius •«' laimingesnis bus tavo gyve:

NAUJAS IŠRADIMAS

Labdarių są-gos centro su
sirinkimas įvyks vasario 24 <1. 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
parap. salėj. Nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Valdyba
Šiuo nuoširdžiai prašome 

visų Šv. Kazimiero Ak. rėmė
jų 2 skyr. narių susirinkti tre
čiadienį vasario 24 d. 8:30 v. 
rytą į grab. Masalskio koply
čią išlydėti į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią aa. Juozą Vaičikaus- 
ką, kuris buvo stambus Šv. a. 
Akad. rėmėjų narys. Pasitiki
me, kad visi nariai-ės daly
vausite ir suteiksite aa. Juo
zapui paskutinį patarnavimą.

Valdyba

tiek už 
už

! zuinu i;
i pašalina nuo veido 
I negerumus ir daro gražų, lin
ksmą ir jaunesnį veidą. Var
tokite ir reikalaukite visi, o

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurias Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums’
KAINA 10c

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

“DRAUGAS' PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avr 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

FARMA
PARSIDUODA farma iš 50 akerių. 

Pigiai. Kreiptis:
MYRTLE KOUT1SKI 
4624 So. Farfleld Avė.

l-mas aukštis

pasitarnavimą buvo pavaišin- ^dėjo prie jų išleidimo, 
ti gardžia vakariene. Prie va- Taip pat esu labai dėkingas 
karienės pasidarbavo p. Jieva ^V’ -par. parapijonams
Šiaulienė, P. Šliogerienė ir O. Uitiems žmonėms bei drau- 
Daoolienė. gijoms už paramą. Savo lėšo-

Ten buvęs m^8 a8 niekados nebūčiau ga 
_______________ Įėjęs to padaryti.

Dėl to, apleisdamas Chica- 
gą, aš dar kartą tariu širdin
gą ačiū ir su Dievu!

Kun. J. Jusevičius,

St. Antlionv’s Cburch, 5412 S. 
32nd St., Omaha, Nebraska.

----------- , -------------- -------

ATSISVEIKINO

Bridgeporta*.— šv. Jurgio 
par. vikaras kun. Juozas Ju
sevičius praėjusį sekmadieni
iš sakyklos pareiškė, kad tai 

tytė, Sylvija Saboniūtė,'Bar- esąs paskutinis pamokslas

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

7
t.*

R, ANDRELIŪNAS 1
(Marųnefte Jewelry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

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

Hemlock 8380

\
borą Seniūlytė ir k

Po pirmojo komedijos veik- vičius išva'žiuoja j Omaha, 
smo buvo laimėjimai parapi- Neb., kur bus lietuvių parap. 
jos naudai. Šaldytuvą laimėjo klebonu.
S. M. Skudas, o radiją — J. Kristaus Kančia. Ateinantį 
Bruknis. Po vaidinimo kalbė- trečiadieni ir ketvirtadieni 
jo kleb. kun. Pr. J. Vaitukai- vasario 24 ir 25 d. par. salėj 
tis apie vieningumo reikalą bus rodoma Kristaus kančia 
ir dėkojo visiems už atšilau- judomuose paveiksluose. Ro- 
kymą. Publikos atsilankė pil- dys p. J. K. Milius, 
na svetainė ir visi išsinešė Mirė Vaičiekauskas. Naktį 

Šv. • Vardo draugijos nepa- «raSiMsi’! i5 Seitadienio į sekmadienį šv.
prastas susirinkimas 17 d. va- X Visiems gerai žinomas Kryžiaus ligoninėj mirė Jno-
sario gerai pasisekė. Atšilau-; 
kė daug narių, jaunų ir senų.'

Išrinkta valdyba: M. Česna- 
vičius pirm.— A. Matijošaitis , 
vicepirm.— E. Rimkus raštin., Į 
V. Grigaula fin. rast.—A. Gri- į 
sius kas.—A. Šaltys kas. glob. I
— K. Šniukšta maršalka—A.1 
Matijošius korespondentas.

Atstovai į draugijos centrą 
išrinkti: E. Čepulionis ir A.
Kudre vičius.

PBig Brothers” arba “Di
džiausiais Broliais” ištrinkti:
P. Šaltinu eras pirm.—J. Lau
raitis, M. Damanskis, A. Ma
tijošaitis, J. Giedraitis.

Buvo nutarta draugiją vesti 
pagal senų metų nutarimus
— laikyti susirinkimus kiek-.vieno menesio antrą penkta-; 
dienį ir drauge eiti prie šv. j 
Komunijos kas tris mėnesiai.

Šalti m i eras patarė surengti 
kokią nors loteriją (laimėji
mą); su tuo patarimu pateko 
ir į naują komisiją su E. Rim
kum.

Mums dar neturint ‘Junior’ 
jaunesniųjų vaikų skyriaus 
šioj parapijoj, mūsų dvasios 
vadas kun. Vaitukaitis žadėjo 
darbuotis ir daugiausia dar 
e:nančių į mokyklą vaikų įra- 
š>ti į šį skyrių.

DIEVO APVAIZDOS PAR.

‘ šioje bažnyčioje. Kun. Juse-

Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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-
»>

-Mareli 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—Line 3 d. ILE DE FRANCE 
” ” 16 d. FRANCE
” ’ ” 18 d. UNTED STATES

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

lionei reikalingų informacijų kreiptis:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

AMERICAN BOSCH
nouy

1/2
SUPER

HETERODYNE

RADI O

PRICE
OP PORMER YKARS I

MODELIS 31—H
Kiti modeliai $43.50 
iki $139.50 su pilnu 
įrengimu.

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

nouy
b7

COMPLETE 
W1TH TU BE S

mM

SUeCR-METSODVME 
P84TODE POWHI TUBE 

Mtnn-MO TUBES 
SOtEEN GHO TUBES 

FAST-HEATB TYPE TUBES 
FUU HCH TONE 

PMTECTED TONE OONTBOt 
VOTUME CONHKM 

INSTANT STAT1ON RNMNO
LINE-O-LITE TUKINO 

H.ECTEOOYNAM1C SPEAKEE 
COMPIETEIY SMIRDO) 

'ARGE CHASSIS—NOTAM1DGET 
IS REAL FURNtTUtE RECE 

—39 INCMES TAU

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

nesigailėjo pastangų, kad padaryti ko 
geriausios rūšies radio. O tą viską, pil 
nai įrengtą jus gausite tik už $67.50. 
Kabinetas via 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 Bouleyard 4705

Savininkas
Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAELEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

AE ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

M^s pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republlo 6166

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Aspo« Telef. 
Hemlock 2667

Namų Telef 
Republic R*8*

JOHN YERKES
Plumbtng * Heetlng IJetuvU 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuot** 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET




