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RYTOJ DIENRAŠČIO “DRAUGO” KONCERTAS
LAUKIAMA DAUG SVEČIU

Programoje dalyvaus: Vyčiy-Dainos ir Sasnaus
ko vyry chorai, Šv. Kazimiero Akademijos 
mergaičių orkestras ir solistės, taip pat įžy
mus dainininkai

Švenčiant'15 m. gyvavimo sukaktį, dienraštis “Draugas” 
nori pasidžiaugti savo praeities darbais ir dėl to RYTOJ, 
SAUSIO 24 d., 4 vai. popiet, Lietuvių Auditorijoj, rengia 
jubiliejinį koncertų, bankietų ir šokius. Į šių reikšmingų iš
kilmę, kurių galime pavadinti spaudos švente, “Draugo” 
bendrovės vardu kviečiame gausiai atsilankyti. Kviečiame 
čikagiečius, o taip pat ir kitų miestų lietuvius. Kviečiame į 
koncertų, vakarienę, ir šokius. Koncertas prasidės 4 vai., va
karienė 6:30 vai., o šokiai 8 vai. Įžanga $1.00, 75c., ir 50c.

Koncerte dalyvaus gausingas L. VYČIŲ—DAINOS cho
ras, didelė naujenybė bus tai ČESLOVO SASNAUSKO VY
RŲ choras, GARSUS ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
ORKESTRAS, ŠOKIKES, DAINININKES, SOLISTES. 
Be to, įžymiausi mūsų SOLISTAI DAINININKAI Cliicago- 
je. Matote, programa bus įvairi ir graži, kokios gal būt Clii-

ISPANIJOS KARIUOMENĖ KOVOJA 
PUS SUKILUSIUS KOMUNISTUS

n-’

25 KOMUNISTAI KA
LĖJIME į

BITKARESTAS, Rumunija,! 
saus. 23. — Andai rumunų
policija areštavo į Constanzų! --------------

tų. Paskiau areštuota 9 ita- JaPonal planuoja sukurti valstybę Mandziunjoj. 
riami daugiau.

Policija aiškina, kad jie at Vokietija nesiginkluoja, sako šen. Groene-^ 
vyko pagrobti buvusį bolše
vikų agentų Atčbekovų (Artu- 
novų), kurs pametė bolševikų 
tarnybų ir išdavė daug ftrezvi- 
čaikos paslapčių. Atčbekovas 
slapstosi.

Pirmadienį susirenka T. Sąjungos taryba. 
Vokietija nesiginkluoja, sako gen. Groene-, 
r’is. Laval’is pakviestas į Londonu. Valstybės 
įspėja japonus dėl Šanghajaus

VALSTYBĖS JSPĖJA 
JĄ^ONUS

KOVOJA PRIEŠ KOMU
NISTUS

PAČIAM KABINETE 
SĄMOKSLAS

ŠANGHiAJUS, saus. 23. — MADRIDAS, Ispanija, sau- 
Svetimų valstybių vietos au- • šio 23. — Sindikalistai, susi- 
toritetai* įspėjo japonų karo jungę su komunistais, Kata-

MEXICO CITY, saus. 22. laiviJ vad*’ kad 3is ramus 
- Išsiaiškina, kodėl staiga iš- tlJ’. vietos kinų valdžia ne- 

Arlington Krašto kapinių (National Cemetery) amfite- įro Meksikos kabinetas. prisitaikins jo • ultimatumui,
atras, kur yra palaidotas Nežinomas Kareivis. Bedarbių, , Šiame mieste japonai negali

cagoje ir nėra buvę. Taigi, kviečiame visus į musų spaudos “armijos” vadas kun. Cox’as šiame amfiteatre prie Nežino-į Kabineto narių (sekretorių) pradėti jokio veikimo, 
ir meno šventę. Pasigėrėsime, atsigaivinsime, o paskiau pa-mo Kareivio kapo laikė šv. Mišias. * , tarpe sudarytas sumoksiąs ko-’
vakarieniausime, pasižmonėsime, pasitarsime ir galų gale 
linksmai pašoksime, taip kaip ii pridera Užgavėnių belau ' 
kiant.

Savo dalyvavimų koncerte, paremsite vienintelį tautiš-1 
kos minties lietuvių dienraštį Amerikoje, o mums, to dien-

IMS LAIKO IŠSISUKTI 
IŠ KRIZIO

Chicagos bankininkai parei-

PLANUOJA SUKURTI 
VALSTYBĘ

MUKDENAS, Mandžiūrija,'

voti prieš prezidentų Rubio, 
Apie tai patyrė prezidentas 
ir tuojaus paskelbtas kabine
to pertvarkymas.

rašėm vedėjams ir darbininkams suteiksite energijos ir to- jįkių, kad ims gražaus laiko saus. 23. -Aiškėja, kad ja-: ŪKAUJA PRIEŠ AT1DE- 
liau vesti sunkų, bet kilnų spaudos darbų, kuris taip labai Cook’o apskričiai ir Chicagai 
reikalingas mūsų tautiškam, visuomeniškam ir ekonomiškam įsSjRUkti iš finansinio krizio. 
veikimui palaikyti.

Tad, ligi pasimatvmo, SEKMADIENĮ, LIETUVIU AU
DITORIJOJ !

ponai Mandžiūrijoj planuoja
sukurti didelę Kinijai nepri-

T>. . v , , klausomų valstybę.

Pirmiausia reikalinga, kad e J '

LIOJIMĄ

KITAS JAPONŲ ULTIMA
TUMAS KINAMS

* ________
ŠANGHAJUS, saus. 22. — 

j Japonų karo laivų Yangtze 
upėje- vadas admirolas Šiosa- 
va ir japonų vyriausias kon
sulas Murai vietos kinų vald-

lonijos provincijoj paskelbė 
streikus ir pradėjo sukilimus 
prieš krašto vyriausybę. Su. 
streikininkų pagalba jie užė
mė keletu miestelių.

Pasiųsta prieš juos kariuo
menė jau atėmė iš jų kelis 
miestelius. Kituose jie dar vy
rauja. Bet tai tuščios jų pas
tangos. Gyventojai jų žygia
ms nepritaria.

ROMA, saus. 22. Italijos £įaį įdavė ultimatumų.
LAVAL’IS GAL VYKS 

I LONDONĄ

CHICAGO JF

300 ASMENŲ SPRUKO 
GATVĖN

NETEISĖTI MOKESČIAI

126-ių butų namuose, Oak 
Park’e, kilo gaisras. Apie 300 
asmenų iš savo butų paspruko 
gatvėn.

KITA GRUPĖ TEISMAN

“Grand jury” apkaltino ir 
patraukė atsakomybėn kitų 
automobilių nuomuotojų ir 
šoferių unijos vyrų grupę ir 
daromus trukdymus laidotu-

’Tvese.

UŽ MOTERIŠKĖS SU
VAŽINĖJIMĄ

Areštuotas E. E. Iloffer- 
camp, dekoratorius, kurs au
tomobiliu suvažinėjo vienų mo
teriškę. Žmogus kaltina suge
dusius automobilio ratų verž
tus.

TURI ATOSTOGAS

Illinois’o valstybės įstatymų 
leidimo rūmai yra pasilinosa- 
vę ligi vasario mėn. 2 d.

.Vakar suėjo du metai, kad 
Cbicagn nėra pntvręs zero (0) 
šalčio.

Cook’o apskrities teisėjas 
Jaręcki’s yra pripažinęs, kad 
1928 ir 1929 metų skirti mo
kesčiai yra neteisėti ir todėl 
turtai reikalingi perkainavi- 
mo, o teisėjas AYilliams’as į- 
sakė mokesčius už 1930 me
tus irgi perkainuoti. Apskri
ties advokatas tuo reikalu krei 
pės į vyriausiųjų valstybės tei
smą.

skirtas turtų įkainuoto jas ne
priklausytų politikai ir gyve
ntojai turėtij juomi pasitikė
jimo.

Jis turės perkainuoti kele- 
rių praėjusių metų turtus — 
nekilo j amus ir asmeniškus.

O įstatymų leidimo rūmai 
turi pripažinti kreditų tiems 
visiems, kurie mokesčius per
mokėję. Dar turi pripažinti 
dalimis išmokėti 1930 metų 
mokesčius, nes daugelis žmo-i 
nių be darbo ir neturi pini 
gų.

Japonai nori Mandžinrijon vyriausybė kovoja prieš Lo-I 
prijungti Jehol’o provinciją ir za""s konferencijos atidelio- 
vidurinę Mongoliją kuri nži-pim«- Nori> kad 80 karo sk°-
ma didelius plotus. Drauge ė- lų ir reparacijų klausimu vei

, susidaryt, didelė valsty-.ki8U hf,tlJ >P8idirM>-IUUS, tų u.iucic voiouy-|

bė ir ateity būtų japonų im
perijos dalis.

TARNAI NUŽUDĖ GENE
ROLĄ IR DUKTERĮ

BUKAREŠTAS, saus. 22. 
— Namuose rastas nužudytas 
buvusia viešųjų darbų vyriau

VOKIETIJA NESIGINK
LUOJA

SEKRETORIUS ENTU- 
ZIJASTAS

Chicagoj viešėjo karo sekre
torius Hurley’as. Čia jis en- 
tuzijastiškai kalbėjo apie pre
zidento IToover’io kandidatū
rų.

ŽUVO LAKŪNAS

sias direktorius gen. Domikre-
Chicaga turi milžiniškas sko sku ir duktė’ Rastes ra*' 

las. Kelintas mėnesia tarrtau-< ™ukas’ kuriam kad
tojai neapmokėti. Kada mie-

! stas turės pakaktinai pinigu 
apmokėti tarnautojus ir palū
kanoms už skolas, tada bus 
grųžintas kreditas.

Iš Rockfordo į Chieagų skli
ndant nukrito ir sudegė kelei
vinis lėktuvas. Žuvo lakūnas 
Rousch, 33 m. amž.

LANKĖ SHERIDANĄ

Chicagoj būdamas karo se
kretorius Hurley’as vakar a- 
plankė Fort Sberidan’ų. Te
nai iškilmingai sveikintas. 
Patrankų šūviais saliutuotas.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

BERLYNAS, saus. 22. 
Prancūzai skleidžia žinias, kad 
Vokietija slapta ginkluojasi. 
Karo ir vidaus reikalų mini- 
steris gen. W. Groener’is pa
reiškia, kad tai melas.

tai atlikusi tarnaitė su tar-J 
nais. Jie visi pasislėpė.

______________ I
NORĖJO NUŠAUTI 

BANKININKĄ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
[saus. 22. — Praėjusių vasa- 
j rų uždarytas BroSserio ban- 
ikas. Aktorė F. Alexandrescu 

AVASHINGTON, saus. 23. prarado apie 24,000 dolerių. 
— Prez. Hoover’is vakar va- Dabar ji dėjo pastangų nužu- 
ka.rų pasirašė kongreso pra- dyti to banko prezidentų. Bet. 
vestų dviejų bilijonų dolerių tas žygis jai nepasisekė, 
kredito įstatymų.

PASIRAŠĖ 2 BILIJONŲ 
DOL. KREDITO ĮSTA

TYMĄ

Jie reikalauja išardyti prie- 
šjaponiškų kinų sųjungų, ap
mokėti riaušėse sužeistų ja
ponų gydymo išlaidas ir nu- 

. bausti. kinus kaltininkus.

Ultimatume pažymima, kad 
į bus imtasi atitinkamų žygių 
į apdrausti vietos japonų tei- 

— sės.

BE PASIGAILĖJIMO 
MUŠAMI

PARYŽIUS, saus. 23. — 
Anglijos vyriausybė pasitari
mams į Londonu pakvietė Pra 
ncūzijos ministerį pirmininką 
Lavai’į.

Pirmiau į Paryžių būVo. 
kviečiamas ministeris pirmini-, 
nkas MacDonaJd’as. Bet šis 
nesutiko.

PARLAMENTAS UŽ 
LAVAL’I

BOMBA JUS, saus. 22. — 
Apie 50,000 indų vvfų ir mo- 

VOKIETIJOJ 6 MILIJONAI terų susirinko į vienų aikštę 
BEDARBIŲ : protestuoti prieš vado Gand-

------------- įhi’o kalinimų. Britų policija
BERLYNAS, saus. 22. —i išblaškė susirinkusius. Dešim- 

Oficialinėmis žiniomis, šiandie tys žmonių lazdomis baisiai 
Vokietijoj yra daugiau kaip apmušta ir sužeista. 
šeši milijonai bedarbių vyrų

PARYŽIUS, saus. 23. — 
Prancūzijos parlamentas va
kar reiškė pasitikėjimo pr^ 
mjeru Laval’iu ir j. naujta 
kabinetu.

RUSIJOJ KAMPANIJA 
PRIEŠ IMPORTĄ

i ir moterų.

AURORA, Hl., saus. 23. — 
VERŽIASI UGNIAKALNIAI Šio miestelio majoro pakvie-

—--------- timu penkioms dienoms susta-
GTJATEMALA CITY, Gua- bdytas visokis miestely “biz- 

temala respublika, saus. 22. nis«”
— Apie 50 mylių atstume nuo -------------------
čia veržiasi du ugnekalniai. Iš CAIRO, Egiptas, saus. 23. 
jų lekiantieji pelenai net šį — Luxor*e susirgo britų di- 
miestų siekia. plomatas lordas Reading’as.

AUSTRIJA ŠELPIA 
VARGŠUS

7 PASPRUKO Iš VELNIO 
SALOS

PORT OF SPAIN, Trini- 
dad, sausio 22. — Iš prancūzų 
bausminės kolonijos Velnio 

salos pabėgo 7 kaliniai. Iš jų 
3 žuvo jūroje, 4 gi išsigelbė
jo.

GERUS PINIGUS IMA

NEW YORK, saus. 22. — 
Už straipsnių rašymų vienas 
žurnalas Al Smitb’ui užmokė
jo po 90 centų už kiekvienų 
žodį.

VIENA, saus. 22. — Aus
trijos vyriausybė nusprendė 
supirkti apie 5<900 galvijų. Jų 
mėsa bus veltui išdalinta va
rgšams.

T. SĄJUNGOS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

ŽENEVA, saus. 22. — A- 
teinantį pirmadienį čia prasi
dės T. Sujungus tarybos su
sirinkimas. Tai skubus daly
kas. Nes vasario mėn. prad
žioje įvyks tarptautinė nusi
ginklavimo konferencija.

RYGA, saus. 22. — Rusi
joj vyksta kampanija prieš 
įvairių mašinerijų ir jų dalių 
importų. Bolševikai galvojų, 
kad rusai patys gali namie pa
sidirbdinti įvairias mašineri
jas ir jų dalis.

NANKINGAS, Kinija, sau
sio 23. — Čia grįžo buvusii 
prezidentas Čiang Kai-šek’j 
Nesako, kokius turi tikslur

ORO STOVIS

. CHICAGO IR
KĖS. — Šiandie 
lietus, ar sniegas; 

'peratūros atmaina

n r

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Dr;
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“D R A U G A S”
Uelna kasdien, ifiskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.#•. Pu
fai lietu — 11.50. Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam 

. Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me- 
h| — 10.00. Kopija ,01a

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
Mna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam 
tUulul pftšto isnltlty.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN bAILV FRIEND

Publlsbed Daily, Ezoepi Bunday.
8UBSCR1PT1ONS: One Tear — |«.00. Slx Montlu 

— |LU. Tkree Montbs — 11.00. Onn Montk — 75c. 
Bnrope — One Tear — 17.00. Montbs — 14.00. 
Cepy — .01c.

Advertlsl4 ln "DRAUGAS" brlngs best results.
Advertlslnc rates on applloatlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Cnicagc

vos laisvė, kam brangi lietuviškai katalikiš
koji kultūra, tas beabėjo rems dienraštį 
“ Draugu ” ir platins jį po visą savo apylinkę.

Naujas dienraštis aiškiai suprato, kad: 
“Kas griauja tikėjimą., tas griauja dorą., kas

APŽVALGA
Reikėtų išaiškinti

Argentinoje susidarė gana di 
griauja dorą, tas ardo tautos pamatus ir ją 'delė lietuvių ko|onija. Jie ten ' 
veda prie galutino iširimo. Ir dėl to pūsi- jorg-anįzuoja draugijas, leidžia i 
sakė, kad stengsis užkirsti tai ligai kelią L! iaikra^ius. Lietuva ten įstci-'
mūsų visuomenę. igė atstovybę ir konsulatą. Ats

Jau prieš’penkiolika metų mūsų dien-,tovu yra p Daukantatjj buvu. 
rastis aiškiai numatė nutautėjimo pavojų irj^ kražto apsaugOK Ulinkte. 
visą laiką stengėsi tą pavojų šalinti. Jis wa-jri8 R AlgimantaK ra§yda 
tė, kad tam tikslui reikia visokių orgamza- apie Argentinos įietuviu55
jome išleisti žymiai padidintą šios dienos nu «4y.se»» Sa.ko • 
cijų ir įstaigų, tad “Draugas” pasistatė 
sau už pareigą padėti organizacijoms, įs
taigoms sustiprėti, išsiplėtoti, kad jos gale- 
tų sėkmingai atlaikyti visus pavojus lietu
vybei.

Universal.State Banko Vardu

DIENOS KLAUSIMAI

“Diplomatiniam korpuse 
p. Daukantas pirmiausia 
pasirodė pas lenkų ministe 
rį Mazurkevčių”.

,, , . . „ , . , • , • , Vadinasi, p. Daukantas, da-
Matydami prieš savo akis daug visokių , ... _. x , 7 , rydamas vizitus diplomatams,reikalų, daug sunkaus ir atsakorrungo dar- . . .

DEL MŪSŲ DIENRAŠČIO SUKAKTUVIŲ
Apie dienraščio “Draugo” 15 metų gy

vavimo sukaktį jau esame rašę praėjusių va
sarą. Tiesą pasakius, ši sukaktis reikėjo mi- 

«oėti 1931 metų, kovo 31 d., nes tą dieną pasi 
rodė pirmas dienraščio “Draugo” numeris. 
Minėjimas nusitęsė ligi rytojaus dėl to, kad 
tam minėjimui norėjome pritaikyti savo me
tinį koncertą ir ta proga gauti dienraščiui 
naujų skaitytojų. Tam tikslui su savo rėmėjų 
talkininkų pagalba vedame “Draugo” jubi
liejinį vajų, apie kurį plačiau pakalbėsime 
rytojaus koncerte.

šiaurės iki pietų ašigalio sričių. Tik 
jome išleisti žymiai padidintų šios dinos nu
merį ir plačiai aprašyti “Draugo” praei
ties darbus, giliau įvertinti jo vaidmenį, su
vaidintą mūsų tautos ir Amerikos lietuvių 
visuomenės gyvenime. Tačiau to padaryti ne
galėjome dėl laiko stokos. Tai padaryti teks 
kitų sukaktuvių proga. “Draugo” įsistei- 
gimo ir jo veikimo istorija yra labai įdomi. 
Be abejojimo naujieji mūsų skaitytojai ir 
jaunoji Amerikos lietuvių karta su dideliu 
susidomėjimu jų skaitytų. Šiek tiek istorinės 

edžiagos jie vis dėlto ras ir šiame numery
je.

Kada 1916 m. bendrovė sumanė “Drau
gą” leisti dienraščiu, ji numatė tų svarbų 
vaidmenį, kokį tas dienraštis vaidins tautos ir 
visuomenės gyvenime. Ji taip pat išpranaša
vo, kad dienraščiui “Draugui” teks daug di- 

| dėlių ir naudingų darbų nuveikti. Dėl to re
dakcija pirmame dienraščio numeryje sako:

‘Gal dar niekuomet mūsų tėvynei taip 
negrumojo pražuvimo šmėkla, kaip dabar. 
Gal niekuomet ji nereikalavo tiek pasišventi
mo iš savo sūnų ir dukterų, kiek dabar. O 
kad dienraštis gali labiau sužadinti žmones 
gelbėti žūstančią tėvynę, dėl to “Draugas” 
ir pasiėmė eiti dienraščiu.” Tad naujo dien-

bo, naujo dienraščio “Draugo” leidėjai su
šuko: “Nors sunki likimo letena mus spau
džia, nenuleiskime rankų! Vaduokime jas 
draugiškai vienas kitam, su pilna vilties ir 
meilės širdimi, kaip milžinai stokime visi 
j darbų, o tuomet susilauksime šviesenės a- 
teities.”

Tai buvo pranašingi žodžai. Dienraštis 
“Draugas”, 15 metų gyvavimo sukaktį mi
nėdamas, gali džiaugtis, kad jis visada vyk
dė savo pasirinktus obalsius, niekada nebuvo 
pasitraukęs nuo savo tikslų ir dėl to daug 
padarė.

“Draugo” nuopelnai kovojant dėl Lie
tuvos -nepriklausomybės yra milžiniški. Ame
rikos lietuvių tautiškame ir visuomeniškame 
veikime “Draugas” visada užėmė pirmų ir 
vadovaujančių pozicijų. Jis padėjo i,augin-

pirmiausia aplankė Lenkijos 
atstovą. Žinant, kad tarp Lie
tuvos ir Lenkijos nėra jokių 
diplomatinių santykių ir kad 
jų tol negali būti, kol Vil
nius nebus Lietuvai sugrą
žintas, toks p. Daukanto elge
sys mus stebina. Šį pasielgi 
mą reikėtų išaiškinti. Kitaip 
atsirastų vietos įtarti p. Dau
kantų esant ne visai ištikimu 
Lietuvos valstybei.

Nenori bolševikiško lai
kraščio

“L. Ž” pranešimu Austrijos 
dienraštis “Neues Viener Žili
nai” įdėjo* Įdomų susirašinė
jimų su SSSR Leningrado lai 

t, mūsų gausias organizamjas, įsteigti, nžlrn. jkra5au ,.Pl.avda„ kuriai a
kyti ir išplėsti lietuvių kultūrines ir ekonomi .... , . ,. ....... . įsiūlius keistis savo leidimais,
nes įstaigas. Taip pat “Draugo” nuolat ke- v. . , , , _ ,<vr -ir-. štai kų atsake Neues Viener
liamas ir palaikomas obalsis "savas pas sa 
vų” daug moralinės ir medžiaginės naudos 
atnešė lietuvių biznieriams ir profesiona
lams.

Kad “Draugas” buvo ir yra leidžiamas 
ne biznio ar kokiais asmens sumetimais, bet 
kilniems tautos ir visuomenės darbams vyk
dyti, parodo Jo turinys ir tie žmonės, kurie 
stovėjo ir stovi jo priešakyje. “Draugas” vi
sada pasiliko ištikimas savo pasirinktiems 
idealams ir ištikimai tarnavo tautai ir visuo
menei, nes jo radaktoriais visą laiką buvo į- 
žymūs mūsų tautos ir visuomenės vadai, ra
šytojai, literatai bei mokslininkai.

Savaitinį “Draugą” yra redagavę: a. a. 
A. Kaupas, žymus sociologas ir rašytojas; 
kan. F. Kemėšis, įžymus visuomenės veikėjas, 
•eKonomistas ir profesorius; dr. Pr. feivic- 
kis, mokslininkas ir Lietuvos universiteto 
profesorius; Julius Kaupas, žymus publicis
tas. Dienraštį redagavo šie; kun. prof. dr. A.

Žurnal” redaktorius:
“Mes tjesiog sujaudinti, 

kad. laikraštis, prostitujas 
save kultūringo pasaulio a- 
kyse ir drįstąs girti plėši
kišką bolševikų režimą siū
lo mainytis leidiniais.

rašeio vadovybė sussuko: “Kam brangi Lietu Maliauskas. J. E. vyskupas P. Būčys, profe-

LAKŠTINGALAS IR ROŽĖ
(Pabaiga)

Atsitiko, kad Dainiaus dainavimų 
išgirdo senas daržininkas, ir toji daina 
keistus jo sieloje jausmus, sukėlė. Ste
buklingų tonų sužavėtam, vienas paskui 

| antrą slinko praeitų laikų vaizdai: mo
tinos glamonėjimai, kai dar tebebuvo kū- 

Į'dikis, raudotojų verksmai ir gedulingos 
kunigų maldos, kuomet jo tėvo, kritusio 

[ kovoje, lavoną degino ant laužo, meilės 
kupini ir drebantys žmonos žodžiai, ku

lniuos tardama prieš mirtį stingstančiomis 
rankomis apkabino jo kaklą ir vaikų jo 

[globai atidavė... Senis nė nepajuto, kaip 
ros, tarytum .lietaus lašai, riedėjo

[uostais, o krūtinė liovėsi alsavusi, ir 
riktelėjo, kad dainininkas nutraukė
ir pašoko iš vietos...

Sveikinu dienrašti “Draugų” laimingai su
laukusi 15-kos melų savo gyvavimo sukaktu 
vių ir iškilmingai minintį tų įvykį šauniu kon
certu.

Malonu man pareikšti, kad “Draugo” nuo
pelnai Amerikos lietuvių išeivijai ir Lietuvai 
yra dideli. “Draugo” pastangos vienyti lie
tuvius religijos, kuitūros, politikos ir biznio 
reikaluose išdavė gausių vaisių. Pažymėtina 
yra tas, kad ypač šiais depresijos laikais 
"Draugas” paveik1 smarkesnę agitacijų už 
savas finansines ir bizniškas įstaigas, jų rė
mimą ir pasitikėjimų .jomis. Pasitikę aini vie
ni kitais, vieni kitus remdami mes pergyven

sime depresijos laikus.
Tegyvuoja “Draugas ; iliriausius metus, tetipbitin-i po visas 

lietuvių šeimynas Cliicagoje ir kitose Amerikos lietuvių kolonijose.

J. J. ELIAS, prezidentas

Universal State Bank
3252 SO. HALSTED STREET

Chicago, Illinois

“Mes atsisakome skaityti! 
spaudų, kurios rankos ir ko- j 
jos sukaustytos sunkiais re į
težiais. Ir štai kodėl. Ta iI
spauda prieš savo norų yra j 
priversta vesti politikų kuri
jau gyvena dešimtus metus trų laikraščio nusistatymas y-

ekonominio krizio kaltinin-j spauda daugiausia žalos, pada 
kė. Šios politikos aukomis, ro darbo žmonėms, juos klai- 
iki šio laiko naikinančios ; dina ir tiesiog nuodija. J» 
individualumų, krito jau ne stengiasi ir mūsų žmones nuo- 
vienas milijonas žmonių“. |dyti. Dėf to reikėtų skelbti 

Mums rodos, kad toks aus- griežtų kovų su ta spauda

ir yra rimčiausia pasaulinio ra

sorius, mokslininkas, rašytojas ir visuomenė-- 
veikėjas; kun. prof. dr. Ig. Česaitis; prof. <ii 
K. Pakštas; kun. B. Rumšas; kum V. Kuli
kauskas, rašytojas, pamokslininkas, veikėjas: 
kun. dr. K. Matulaitis, rašytojas, veikėjas. 
Dabar šiuos žodžįus rašančiam tenka šioji

teisingas. Bolševikiškoji

Tai visa rodo, kad “Draugas” buvo ir 
yra glaudžiai susigyvenęs su visa mūsų tau 
ta ir su Amerikos lietuvių visuomenę. Dėl to 
.jo reikšmė ir yra labai didelė.

Dabartinė mūsų dienraščio redakcija, kai 
bedama apie ateities darbtis, gali tik tiek pa

našta nešti. Nuolatiniai redakcijos nariais bu j-akyti, kad ji ir toliau eis savo garbingų 
vo ir tebėra Petras Tumasonis ir Ignas Sa- į pirmtakūniį pramintais keliais, eis drauge su 
kalas. Dabar į redakcijos štabą įeina ir kap. j
Petra« Jurgėla. Be to, prie mūsų vieninte
lio tautinės ir tikybinės minties dienraščio i (nerg-įUgaį kovos su nutautėjimo banga, ku 
buvo ir yra susispietę gabūs rašytojai, litera- rį vis labiau stengiasi užlieti mūsų visuome 
tai, kaipo bendradarbiai ir korespondentai. Į nę.

i visos tautos gyvenimu, gyvai reaguos į vi
sus mūsų visuomenėj iškilusius klausinius, y- 

! patingų dėmesį kreips į jaunimo reikalus ir

Kaune pradėjo savo suva
žiavimų žydu smulkių pirklių 
centrinė sųjunga. Suvažiavime 
dalyvauja atstovai iš visos 
Lietuvos. Beveik visi kalbėto
jai nurodo beviltiškų pirklių 
padėti, ypač provincijoj. N:.u 
ja mokesčių sistema, mano, at
neš daug žalos. Šuva
žiaviiiio įgaliotiniai buvo pa
siųsti pasišnekėti su mokesčių

rinkėjais ir jiems pareikšti 
savo pagči .avimus. Priimtose 
rezoliucijos pirkliai iškelia vi
sus savo sunkumus ir prašo 

i ateiti jiems į pagalbą.

Sklido erdvėje beviltiškos meilės to
nai, gailesio ir skriaudos tonai, tik stai
ga daina nutrūko ir daininkas, surikęs 
iš sielvarto, krito į Neries sūkurį ir dau
giau nebepasirodė.

Tų pačią naktį po Skaistuolės langu

Bet mergina liko abejinga. Dar ne
pabudo jos širdis. Mielai klaupsi Dai
niaus dainų, bet niekados nepasirodyda
vo ružavumas jos veideliuose, nors ir il
giau jo būtų nemačiusi, nepastebėdavo 
jo akių liepsnos, nejautė meilės jo daino
se, negirdėjo jo balso virpėjimo ir neina- ' atsitūpė ant liepos šakos mažas * pilkus 
te vis didėjančio liūdesio ir jo veido iš- | paukštelis ir ėmė dainuoti. Tai dievaitė 
balinio. Dar nepajautė reikalo mylėti: Milda Dainių pavertė paukštelių, kurio
tebebuvo vaikas.

Kartais jis buvo jai nuobodus, tada 
ji pabėgdavo į mišką. Senis krimtosi ir 
mėgino pakreipti vienturtės dėmesį prie 
dainininko meilės, bet tai kažkaip ne
vyko.

Ilgainiui Dainius neteko jokios vil-

daina pažadino iš miego merginą, Paki 
lo iš guolio, atidarė langą ir stebuklingų 
garsų banga įsiveržė seklyčion. Keisto, 
ligi šiol nežinomo pajautimo prisipildė 
merginos krūtinė. Visa virpėdama, atsi
stojo jaukioje mėnulio šviesoje ir besi
klausydama užsižiūrėjo į mažą paukšte

ties, nugrimzdo nusiminime ir ėmė ap- lį. Jo daina įstrigo į širdį. Suprato, kas 
si leisti tarnyboje, už ką ne sykį jam te- , toji meilė, suprato mylinti Dainių.

• Nuo to laiko Skaistuolė nustojo šyp
sotis, lūpos nublanko, veideliai išbalo, 
o ašarų užtemdytos akys nebesvaidė ki- i 
birkštėlių. Slankiojo nusiminusi, it šešėlis, 
ir laukė nakties. Kai stodavo naktis, ati- iI
darydavo savo seklyčios langelį. Ant ša
kos jau tupėdavo paukštelis, kuris tuoj 
pradėdavo savo dainų ir dainuodavo savo 
mylimai ligi ryto. Skaistuolė klausėsi, 
skendėdama mėnulio šviesoje, ir, grali- ' 
džias ašaras liedama, tiesė dainininkui 
savo baltas rankas. •

LIŪTAI PIETŲ PRANCŪZIJOJ.

Per 1930 m. pavasario potvynius p’e- 
tų Prancūzijoj iš Maissac miesto žvėryno 
išsilaužė ir pabėgo keliolika liūtų. Žvė
ryno savininkas, manydamas, kad liūtai 
potvynio metu žuvo, nedarė jokių žygių 
jiems surasti. Bet paskui paaiškėjo, kad 
keletas pabėgusių iš nelaisvės tyrų kara
lių išsigelbėjo ir dabar laisvai gyvena 
Gaksonijos provincijos miškuose užpul- 
dinėdami ir grobdami artimųjų sodybų 
gyvulius. Naktimis vienur kitur girdėti 
baisus liūtų baubimas.

ko pažinti kunigaikščio delnų.
Vienų vakarų, kai Skaistuolė buvo

abejingesnė negu visados, Dainius pasi-
is pamilo Dainių, pasikvietė pas meldė meilės dievaitei Mildai Ir, atsibo
tai pažino jo taurią sielą, numa- 

žentu. Skaistuolės ūgis ir gro-
dęs ant Neries kranto, uždainavo. Iš jo 
krūtinės plaukė tokie nepaprasti garsai,

jaunuolį. Karšta meilė, mei- 1 jog vėjas nustojo pūtęs, medžiai liovėsi
įar nebuvo pažinęs, pavergė jo 

uždegė jo širdyje viską nai-
lą.

šlamėję, upėje (vilnys sustingo, o paukš
čiai miške ir žiogai pievoje nutilo besi
klausydami.

i

Pažadino tėvų ir, glausdamasi pie 
jo pačios krūtinės, išpažino, kas dedasi 
jis širdyje.

Nudžiugęs senis tuoj pasiuntė jau
nuolį, kad dainininką pakviestų. Veltui 
jo ieškojo pilyje, šventykloje ir kitose 
vietose. Tiktai rytmetį žvejas apsakė, 
kad, išgirdęs panel y dinuojant, buvo be- 
prisiirųs, bet daininkas nutilo ir krito į 
upės gelmes.

Vienų rytų senas daržininkas nebe
rado seklyčioje savo dukters. Langas
buvo atdarau, o netoliese po liepa lėnu- Sugaudyti paausių liūtų išvyko iii- 
80 šimtalapės rožės keras, bet be žiedo. n,edaotojų ekspedicija> kurioj dalv.
ia, dievaitė Milda pasigailėjo vargšės vav(, kf|l „ledii()tojaii niedžioję liQtus A(. 
merginos ir pavertė jų rožės keru, bet,
bausdama, jai liepė žydėti tada, kai lak
štingalas nustoja dainavęs.

Daržininkas pa{»askojo kunigaikščiui 
įvykį ir netrukus mirė. Gediminas darži
ninko namelio vietoje pastatė šventyklų 
meilės dievaites Mildos garbei Ir sodų jai 
paskyrė. Šiandien toje vietoje stovi t&. H.
Petro ir Povilo bažnyčia.

(Vlad. Zahoraki’o).

, rikos tyruose. Tai buvo pirma istoriška 
liūtų medžioklė Europoj.

Visame pasaulyje priskaitoma apie 
52 milijonai įvairių veislių šonų. Šuner 
gyvena įvairiuose pasaulio kraštuose, nuo 
šiaurės iki pietų ašigalio srdičių. Tik 
ant kai kurių salų Atlanto ir Indijos 
vandenyne šunų visai nėra.
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KAS BUS, NEBUS, BET fflNTESTINtNKŲ VAJAUS 
LENKTYNIŲ DAVINIAI PASKELBTI BUS.

LIETUVIU AUDITORIJA BUS “TRI
BŪNA”" PRANEŠIMUI PADARYTI.

Rytoj. sausio 24 d., dienraš-, Lietuvių visuomenei gyvai 
čio “Draugo” jubiliejinis kon'sekusiai vajaus eigų rytoj be 
ecrtas su nepaprastu progra-j abejo, bus ir suprizų. Labai 
mu, per kurį bus paskelbta šio'gali apsirikti tie, kurie turė- 
“Draugo” vajaus kontestinin- jo ir tebeturi akį ant vieno 
kų lenktynių daviniai, kuriais ar kito kontestininko-ės, kad

* a u g a a

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Ražo:

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

Tel. Canal 6764

SKIEPAI PRIEŠ DIFTE 
RITĄ.

I to? Kadangi difterijos toksoi-1 tymo gana lengva. Geriausia Per laikraštį tamstai jokiu 
das nesenai išrastas, tai dar į patepti pirštu galus “tinctu- patarimų negaliu duoti, nes 
nėra patirta, kiek metų muni-|ra quassiae”; mat, tie vais- inkstų liga turi būti gydoma 
zaeija kraujuje išsilaiko; bet tai yra baisiai kartūs ir be po stropia gydytojo priežiū- 

Į tik tiek žinoma, kad toksoidu veik nepavojingi. ra. Tnkstų ligos yra nevieno-
; skiepytas vaikas yra apsaugo- Atsakymas P. R. — Tarus- dos, lygiai kaip ir žmonių 
tas nuo difterito daugeliui me tos nuolat atsiverianti žaizda Į kūno sveikumas yra ne- 
tų, o gal net ir visam savo tur būt yra tuberkuliozinė, už vienodas. Taigi, panacėjos 
amžiui. tat ir nepavyksta tų žaizdų užįvisoms inkstų ligoms nėra.

Lietuviai, jeigu jums rūpi sa gydyti. Nemačius tamstos hū- i _
vo mylimus vaikus apsaugo- ties, tikslių patarimų tamstai I

DIPHTHERIA TOXO F D
skiepais galima skiepyti kiek-
nų kūdikį, jau sulaukusį'6 mė! nuo baisaus difterito, tai duoti negalima. 

Difteritas yra baisi liga. To- aesius amžiaus. Patartina kiek 'skiepykite visus savo vaikus ATSAKYMAS M V Tai
LABDARiy CENTRO 

VALDYBAiai 'ji smaugl® kasmet pasmaugia vienų vaikų skiepyti. Skiepiji /bltenjos toksoidu. Tada iū- ties&, ;žggrus stik]įj,ę gj|to
•’ ! fiilzctnnZiri„ 'tralini Tai ,j:cx„—:x„ ___ • •» I su širdie bus romi nereikės . . ‘

pieno, geriau miegi. Bet pie
labai susidomeius plačioji lie-išio vajaus laurai jam ar .. T • * ’ iv.., s;,.,n, • i- • * t t s 1 tukstancius vaikų. Jei tėvai mas prieš difteritą yra visiš- ' • bir<-’ls bus rami, neieikes paskirti. Štai, A. J. Janušaus-i . v . H .. * J ;tuvių visuomenė.

Tūkstančiai “Draugo” skai
t y tojų, prietelių ir rėmėjų sta 
to klausimų ir, žinoma, negali

kas, M. Varkalienė ir Gaižaus 
kas, Rašinskienė vakar stam
biomis skaitlinėmis įsirašė

susipranta pašaukti gydytojų, ka nepavojingas, neskaudus ir bijotis, kad difteritas gali pa
kai, vaikui pradeda gerklę nebrangiai kainoja.
skaudėti ir jei laiku suskub-

, i. , t . • ta po oda įleisti difterito an-atsakyti, kuris kontestinmkų- knygon. Šiandie, be abejo, ir! x •
• , • • i n r \ • • t -A- , x • i • j titoksmo, tai ligonio

smaugti jūsų kūdikius. nas tukina žmogų; taigi, jei 
esi riebi, tai nepatariu pienų

ių laimės pirmenybes. Rašant visi kiti kontestininkai pada-

šiuos žodžius ir pats vedėjas j rys vajaus vedėjui vizitus j galima išgelbėti; bet jei gydy

kokiu būdu skiepijama prieš i
difteritų? Vaikams nuo 6 niė- 

syvybe .v. 7 :1„; |nėšių iki 7 metų amžiaus įlei
džiama po oda DTPITT'HEiRl-

D RO RAČKAUS AT S A

gerti.

ATSAKYMAS F. ž. — Jei-
KYMAI Į PAKLAUSIMUS gu jūsų vaikui persirgus

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

Rašt. P. Fabijonajtis 
2320 W. 23 PI.

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

AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionit-,
2334 S. Oakley Avė.

Z. Gedvilas
12022 S. Halsted St.

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
M. Šlikas

10555 S. State St.

skarlatina iš ausų pūliai var- 
Kai ka- va, tai ne per laikraštį turi

ar negalėtų to pasakvti, nes Štai, iš Binghamton, nuo Pe- P & ,*a V *a*’ 't<l JOS TOKSOIDO skiepų 1 cc

kontestinmkų stovis kas die- trausko, iš Wiscoųsmo nno)^ negelbsti ir ligonis dPi|an,pu e’ ° po keturn? savaičių da blogi tonsilai sugadina au- recepto prašyti, bet tuoj Vai
na, kas valandų, ypatingai už-j Mandravicko, iš Indiana val-! krįokulio mjrgta ' ' !vėl leidžiama antrų kartų tiek | sis. Jei tamsta esi apkurtęs ir kų vesti pas gerų gydytojų

Atsakymas F. J.

darius spaudoje balsus, mai- nuo Aukškalnio gauta telegrU' 
uosi; visi pradėjo dėti dide-įmos — įrašyti į knygas visa j 
lių pastaugi), kad vakad
jaus lenktynėse laimėjus pir
mąsias vietas.

Taigi, kurie laimės? Klausi
mas ir lieka klausimu. Rytoj, 
dvylikta valandų dienų po

Bet ateis gadynė, kad difte-
tai. - kabiau išbūto paštu. Iritu nieks nesirBs! Medicinos 

įmoksiąs jau išrado skiepus 
Vienu žodžiu, visi laukia prieš difteri^. Tie gkiepai tai

sekmadienio, visi laukia supri 
zų. Tat “gud bai” iki sekma
dienio, sausio 24 d. Pasisvei
kinsim lietuvių auditorijoj

“zomku” bus padėta vajaus|per jubiliejinį “Draugo” kon-

pat skiepų. Tai ir viskas. O j jei gydytojas pataria išimti kad vaiko ausis gelbėtų. Daug 
vaikams nuo septynių metų į tonsilus, tai geriau klausyk vaikų visam amžiui apkurs- 
amžaus reikia tris sykius leis-j gydytojo patarimų. Tonsilų iš ta panašiais atsitikimais. Tai
ti po oda tų skiepų. Po ko-įėmmas nepakenks, o pagelbėti gi, jei nenori, kad tavo vaikas 
kių trijų mėnesių vaiko krau-1 gali. būtų kurčias, tai rūpinkis jį

.... Juje susiformuoja imunizacijai Atsakymas M. Ž. — Nagų gelbėti.
visur vai us s įepija skiepais, Į (atspara) prieš difterito ligų. kramtymas yra sveikatai
vadinamais DIPITTHERI\ Į+ • r l-x- 7 Kramtymu. jia ..vlik»i« X ATSAKYMAS P. s --

Po to jau gali būti ramus: ta-j kenksmingas įprotis. Subren !__________________
vo vaikas difteritu nesirgs.

palaima žmonijai. Jau šiemet

knyga, o sekmadieny Lietu
vių auditorijoj vajaus vadė- 
jas padarys pranešimų.

cerių. Ten bus atidengta ir ritu. 
kontestininkų-ių paslapčių kny i,

TOXOID. Tais skiepais įskie
pyti vaikai jau nesirgs difte- Idusiam žmogui tuo įpročiu nu /■ 

Ar ilgam laikui tie skiepai! sikratvti labai sunku. Bet vai 
apsaugoja vaikus nuo difteri- kus atgrasinti nuo nagų kram

DIENRAŠČIO “DRAUGO” PIRMI ŽINGSNIAI

[uoliai ir sumaniai darbavosi 
ir daug prisidėjo prie “Drau
go” išplatinimo.

aa Nupigintos Kainos
“Tąsyk lietuviai biznieriai 

nebuvo dar labai gausingi irDaugeliui žinomas ebieagie- vių klebonas. Todėl jis tapo 
tis Jonas Kazanauskas, dabai (“Draugo” menadžierium.‘ (nebuvo taip stiprūs, kaip kad 

‘Generaliniu
agentu Cliicagai 
kėms buvo paskirtas p. V.
Stancikas, tas pat, kurs per

dirbantis Kaspar American 
State Banke, yra vienas iš tų, 
kurs dirbo “Drauge” tada,

“Draugo” 
ir apylin-

kai savaitinis “Draugas” vir 
to dienraščiu. P. Kazanauskas 
apie anuos laikus ir apie dien 
raščio “Draugo” pirmutinius 
žingsnius šitaip pasakoja:

“Tais laikais dar tebėjo 
dienraštis “Katalikas”. Bet 
jis nepatenkino katalikiškos 
visuomenės ir mintis susipra
tusioj katalikiškoj visuomenėj 
greit stiprėjo įsitikinimų, kad 
be grynai katalikiško dienraš
čio neapsieisime. Be to, dauge 
lis numatė, kad “Kataliko” 
dienos jau suskaitytos. Su
prantama, didžiuma krypo į 
tai — savaitraštį “Drangų” 
versti dienraščiu. Bet tada 
“Draugo” materialis stovis 
buvo menkas — smaugė sko- 

)s. Didelę žaizdų “Draugui” 
įvo kų tik padaręs didelio 

brangaus Metraščio išleidi 
mas. Cbicagos lietuvių katali
kų nuotaika ir drąsa pasiro 
dė didesnė, negu “Draugo” 
bėdos. Atsirado pasiaukojan
čių darbininkų ir “Draugas” 
virto dienraščiu.

“Draugo” administratorius 
tąsyk buvo p. Povilas Molis, 
dabar gyvenąs Detroite, Mieli., 
o aš jo padėjėjas.

“Kad dienraštis ‘Draugas’ 
būtų greit išpopulerihtas, bu
vo padaryta pigi prenumerata 
— metams $3.00, o atskiras 
numeris 1c. Be to, dienraštį 
labai populerino savo konfe
rencijose kun. dr. Maliauskis. i 
Dėl to netrukus kun. dr. Ma-

iauskis buvo pakviestas būti 
“Draugo” redaktorium. “Dr- 
go medžiaginias reikalais dau
giausia rūpinosi kun. Ežers- 
kis, tuolaikinis Ciceros lietu

jie tapo vėlesniais laikais. To 
dėl “Draugas” negalėjo turė
ti daug pajamų iš skelbimų. 
Užtat žmonių pasiryžimas

VEIK PER

50 metų
nai ir šiemet šauniai varosi.“Draugų” remti buvo didelis 
“Draugo” konteste. Prie ‘Drir to dėka “Draugas” galė- 
go’ p. Stancikas ilgai laikėsi, jo išsilaikyti.”

“JŪSŲ TAUPMENOMS’’

CHICAGO CITY 
BANK AND 

TRUST COMPANY
HALSTED PRIE 63-ČIOS

Didžiausias Bankas Pietuose

PASITIKĖTINAS
BANKINIS

PATARNAVIMAS
Niiolatai, metai po metų, reikalavimai iš as
menų, firmų ir korporacijų didėjo ir plėtėsi.
Tai įtartu šis bankas plėtė savo patarnavimų, 
kad reikalavimus patenkinus.
Dabar labiau, negu bile kada pirmiau jūs 
galite naudotis ko geriausiais šios įstaigos 
patogumais, kurie artimai rišasi su šiuo di
džiu CENTRAL MANUFA'CTURTNG DTS- 
TRTCTU, nuo pat jo pradžios, prieš 20 metų.

Kviečiame turėti bankinius rei
kalus pas mus su užtikrinimu di
desnio patenkinimo čionai...

Central^^^Bank

A TRUST COMPANY 
mOVfcst 35* Street 

AtMilnk *••• AClMi^glIoaKlaA
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOl’LEVARtf 4600

• - * '•*
ŠIS BANKAS IŠTIKIMAI 
IR TEISINGAI TEIKĖ KO 
GERIAUSIĄ PATARNAVI
MĄ IR ATSARGIAI INVES
TAVO TŪKSTANČIŲ KOS- 
TLMERTŲ PINIGUS, SIE
KIANČIUS MILIJONŲ’ DO
LERIŲ.

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1900 Blue Island Avė.
CHICAGO, ILL

, — į •

Laivakortės i Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU 

IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
Visi, kurie tik rengiatės vykti j Lietuvą, kreipki

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTII GĖRMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EIJ- 

’ROPA ir kitais.
IŠPLAUKIA:

BREMEN FEB, 4 
DRESDEN FEB. 18

EUROPA FEB. 11 
BREMEN FEB. 20

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

Iki Klaipėdos................................$105.00
Kitais laivais Iki Klaipėdos .... $04.50

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

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

Rekordai Lietuviški 75 centų vertes — po
35c arba 3 u?. $1.00.

ODEON
2G078 — Pilkas Kaip Tilvikas — Two Step -A Armonika Solo 

Panemunės Valcas
26096 — Lietuvaitė Polko — Armonika, Klarnetas ir Forteplsnas 

Močiutė Valcas — Dueta_s ant Armonikų
26098 — Barborytė Nosį Trina — Stasys Pilka

Alutis ir žemės Rojus
26099 — Obuolys — P. Petraitis

Amatninkų Daina
26104 — Bernelis Polko — P. Sarpaliaus Ork.

Noros Polka
26106 —- Ar žinai Kaio Gerai — P. Sarnaliaus Ork.

Mano Tėvelis — Valcas — Dainuoja J. Sarsevičius

LIETUVIŠKI NAUJI COLUMBIA IR VICTOR 
REKORDAI PO 75c.

16226 — Garnys Atplezdeno — Stasys Pauras 
Sunku Gyvent Našlaitėliams

16232 — Vestuvių Polka — P. Humenink ir Jo Ork.
laukiu Aš Tavęs, .Mielasis — Valcas

16233 — Lietuva Polka — Broolilyno Lietuvių Ork.
Naujas Gyvenimas, Vairas 

16239 — Tykiai, Tykiai — Vyrų Orkestras
Dziedukas

16245 — širdele Mano — Tango — Lietuvos Viešbučio Ork.
Tavu Saldžiu Miloniu — Tango

14017 — Ugdė Motušė Tris Dukterėles — P. Petraitis 
Aš Užgimiau Prasčiokėliu

1 4035 — Oi Greičiau. Greičiau — Jonas Butėnas 
Tolima I-almė Vilioja

3 4046 — Senelio r*olka — Akiras—Biržs—Armonika. Solo 
Polka Varpelis

14047 — Polka •'Bamtatulis" — Akiras—Biržys—Armonika Solo 
Valsas Juozui Bachunul

14051 — Oi Močiut Motinėle.— šv. Marijos Choras 
Berneli šokis

Budriko krautuve siunčia rekordus į kitus miestus.
---------- o----------

PASINAUDOKITE BUDRIKO KRAUTUVES 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS;

9 tūbų radio su dynamic speakeriu, gražiam kabi 
nete, tikra vertė $150.00, dabar už .... $29.00

Naujas mažutis radio 6 tūbų Screen Grid, vertės 
$49.00 — už ......... $24.50

Naujas išradimas. Prijungus prie jūsų radio galė- 
s ė pasiekti Europos stotis, tiktai .... $23.95

Karpetai 9x12 po .. . . .......>... $22.00
Parlor Setai Mobair vertės $150 už $49.00

ELEKTR. SKALBIMUI MASINOS:

Thor ..................  $69.50
Maytag ... . ............ $79.50
Magnetio............. $49.50

LIETUVIŲ RADIO VALANDA: Nedėliomis iš stoties
WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. po piety? Ketvergais iš
stoties WHFC 7 vai. vakare.

• t

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

TEL. BOULEVARD 4705

t



D r a r n AP

klaidingų nuomonių dėl kata-Į 
likų veikimo. Jie miglotais pa! 
gyrimo žodžiais suvadžioja ne-1 
susipratusius, o kalbomis ir 
pažadais sukurti geresnę ga- I
dynę patraukia suvargusius 
žmones.

LIETUVIAI AMERIKOJE 
BINGHAMTON, N. Ū

S'Sta^enis, .Sausio 23 d., 1932
■4-

prisilinksmino ir parėjo sau
namo džiaugdamiesi, kad ir

--------- Į patys gražiai praleido sau va-
parapijai pelno liko. Dabar n karėlį ir atnešė nemaža nau-
vėl rengia puikų vakarų sau
sio 24 d. 7 vai. vak. o par. svt

dos savo parapijai. Taigi, gar
bė Švento Vardo dr-jai!

Snaudulis.
X Šv. Jono Krikštytojo d- i» ’J •’ taineje. Programa ispiidvs vi- 

.!» tnet,m, bakus jvyks vašu- „„„ parap. Papik|-ynlui
no 6 d. Baliaus rengimo ko- jei k„ trflktlJ yra' ,

K.j Popiežius vyskupai ir sudaru Juozas Itašy- kviestos trys žvaigždės u,!
ris, katalikai laiko katuli «• tr Juozas Barvainis. Už ..lakštingalos” iš Čikagos- „ | 
kauni būtinu, jie skelbia e- tataun surengiau, jiedu lai- kuri jau vi |
ant tai žalingų arba Bažny- >nes metams po vienų laikraš- kart,j žavėjo kenošieėius p J^lune džiaugtis. Bet Cbieago 

t]: pirmasis ‘‘Šaltinį”, antra- Oželienė ir kaimynė p. Žilienė Heiglits lietuviais katalikais 
sis “Draugų”. Abudu taip (is Waukegano). Ne man ap- iž tikl° £alin,e čia
susitarė. Bravo,^ vyrai! Tegy- raSytį jų balselius. Turi visi nedaug, tas tiesa, bet vie- 
vuoja katalikiškoji lietuvių įšgirsti> kad galgtų visQ am nybėj ir gražiai gyvena.

žiu atsiminti. Gavau naujienų X Šv. Kazimiero parap.
ęeranie stovy ir vis dar gerė-

Ko vertos jų kalbos?

SHlGAGU HEIGHTS, ILL,
X Ne.visada ir ne viskuo

Šv. Kazimiero Akademijos mergaičių garsioji orkestrą rytoj “Draugo” 
koncerte gros gražių muzikos kurinių. Prie šios orkestros šoks šokike ir 
pasižymėjusi dainininkė dainuos specijalę dainų. Taip pat bus klarneto 
ir korneto solo. Tai tikra naujenybė.

Du frontai
Šiandien išsirikiavo kovai 

du frontai — vienoj pusėj Ko
vojančios Bažnyčios vaikai ka 
talikų visuomenė susitelkusi 
j katalikų veikimų, antroj — 
naujų laikų pagonys, visų rū
šių atšalėliai, bedieviai, sočia 
listai ir liberalai su komunis
tų internacionalu priešaky. 
Vienų o balsis — tegyvuoja 
Kristus, o ant vėliavos krv- 
žius ir parašas — šiuo ženklu 
pergalėsi; antrų — tikėjimas 
nuodai tautoms, o ant vėlia
vos Judo Iskarijoto paveiks
las, tik nuo žmonių akių 
pridengtas žmonių gerovės, ge 
resnės ateties, kultūros šydu. 
Abiejose pusėse jėga ir pasi
ryžimas, abu frantai ginkluo
ti pačiais moderniausiais gin
klais — mokykla ir organiza
cija,' spauda ir radio, sakykla 
ir kalbėtojo tribūna yra jiems 
galingi ginklai.

Ko išėjo katalikai į frontą?
Ne kovų pamėgimas ne gar

bės, ne turtų ir patogumų ieš
kojimas katalikus išvedė į ko
vų. Jie išėjo .kurti Kristaus 
Karalystę. Kristus siuntė sa
vo pasekėjus, kad jie nuga
lėtų pasaulį, kad ant mele, 
skrandos r piktybių vietos iš
augtų tiesos, meilės ir gero
vės karalystė. Kristaus moks
las turi būt padėtas gyveni
mo pagrindan, turi apimt vi
są asmens, šeimos, visuome
nės gyvenimų.

Gyvenime yra daug blogy- 
sbių — asmenų ir šeimos gyve
nime daug dorinio pakrikimo, 
daug nesantaikos, per maža 
meilės ir krikščioniško uolu
mo; visuomenės gyvenime 
trūksta, teisingumo, daug ne
apykantos, išjudinti visuoine- 
riinio gyvenimo pagrindai, vai 
stvbės gyvenime irgi tos pat 
ydos. Visa tai turi būt išrau
ta ir iš gyvenimo pašalinta, o 
jo vietoj turi įsiviešpatauti 
Kristaus meilė, teisingumas ir 
Dievo vaikų taika.

Kadėl katalikai puola?
Yra žmonių, kurie mano, 

kad geriausias kovos būdas — 
fcintis. Bet katalikams šis bū- 
Įdas netinka. Giliantis galima 

apsiginti, bet ne užkariau

ti. Tuo tarpu katalikai eina 
t'Užkariaut'i pasaulį Kristui. Ne 
kardu, ne šautuvais, ne nub- 

! dingomis dujomis, bet tiesa, 
ieisingumu ir meile. Katalikai 
dar ir dėl kitos priežasties pri 
versti pulti— priešai sistema- 
tingai rikiuoja savo frontų, 
suka»savo lizdus šeimoj, visuo 
menėj ir valstybėj. Jie pama
žu, tyliai, bet nuolat ir patva
riai stumia ir nori išstumti 
katalikybę tiek iš privatinio 
tiek iš viešojo gyvenimo. Ši.-, 
jų žygis turi būt sutrukdy
tas. Priešas turi būt sumuš
tas. Ir taip jis spėjo suteikt 
nemažas pajėgas ir graso su
naikint katalikus.

Kokiu būdu katalikai 
puolami.

Katalikams kova sunki, nes 
priešas naudojasi klastingo
mis priemonėmis. Vieni jų bū
riai atvirai puola griauti do
rovę ir tikėjimų, šeimų ir vi
suomenę, kiti veidmainingai 
dedasi katalikų bičiuliais ir 
draugų skraiste prisidengę

i-iai nepriklausanti.

Ar bereikia didesnio akiplė
šiškumo t Atšalėliai ir bedie
viai imasi spręst ir nurodinėt, 
kaip Popiežius turi valdyti 
Bažnyčių, Kristaus

spauda.

kunigui X Teko giidėti, 
žmonėse JuozaP° parapija

kad šv. nugirsti:
rengiasi žus Kenožos lietuvių himnas. ja. Gerėja dviem atžvilgiais:

Vargšas dvasišku ir materiališku. Dau-

Visi eisime pasižiūrė-

bus giedamas gra-
nurodinėti, kaip
skleist ir palaikyt tikėjimų, 'vmnpinskų palydėti ir Kana- 
koki uždaviniai ir kaip turi k*1Lsk{4 sutikti Užgavėnių va-
veikt Katalikų Akcija. > kar^

ti pono Kanapinsko. P-lė K. j,.,,. «, ,
Panašia, jie elgiasi su Kata Vinciūtė sutraukg visąg žy ‘ au*»lJ°*»> “uuydamos

likų veikijnu. Jie nesako, kad 
jis nereikalingas nes žino, kad 
jiems nieks nepatikės. Bet jie 
puola jo darbų ir vadus. Jie

giliausias jėgas. Tad bus kas 
i nors nepaprasta!

Būsiu ir aš.

Visos Šv. Petro

stengiasi katalikų tarpe išar
dyti vienybę, sugriauti pasiti
kėjimų ir vadų autoritetų, pa
sėti klaidų sėklų. Šie pastarie
ji yra patys pavojingiausi. 
Nuo viešai puolančio visada 
galima gintis ir jį patį pulti, 
bet nuo klastininko daug sun
kiau. Be to, jie dedasi esu sa
vo tikslu pasistatę žmonių ge
rovę. Daugelis jų skelbiasi ne
kovoju su katalikybe. Atsiran
da net tokių, kurie kad ir mi
glotais žodžiais pradeda gir
ti jų, sakyti laiką jų verty
be. Tuo tarpu jie atkakliai puo 
la tuos, kurie katalikybę skel
bia — vyskupus, kunigus ir 
pasauliečius veikėjus katali
kus.

Kodėl jie taip daro?
Jei jie iš karto tikinčiai vi- 

' suomenei pasakytų, kad Kris
taus /noksiąs — melas, kad 
Kristus joks Dievas, kad ti
kėjimas nuodai tautoms, — 
nieks jų neklausytų ir niekas 
jais netikėtų. Jie tad nuo to ir 

i nepradeda. Pirmiausia jiems 
i rūpi sugriauti pasitikėjimų ka ' 
talikų tarpe tais, kurie tų, 
mokslų skelbia ir įskiepinti i

visuomeninį ir kultūrinį dar
bų apšaukia politika, prime
ta katalikams veikėjams val
džios troškimų. Tuo tarpu vi
suomeninis darbas katalikus 
organizuojant ir sąmoninant,

CENOSHA, WIS.

parapijos 
Ullttl ,

medžiagini parapijos stovį, i.-, 
sijuosusios darbuojasi, pas,. j 
ryžusius padidinti parapijų:. Į 
pajamas. Labai puikiai pasi- Į 
rodė ir Šventojo Vardo Jėzm ;

'ginu žmonių bažnyčioj ne tik 
(Tęsinys 6 pusi.)

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

Nėra Tolumo Klausimas
Gal būt kad yra žmonių, manančių-, kad ‘‘bet 
kuris bankas yra geras.”

Atsargūs depozitoliai, vienok, pasirenka bankų 
dėl jo ypatingų gerumų, dėl gerumų, kurie 
jiems padaro ta bankų geriausių.

įsteigtas 1882 — direktoriai plačiai žinomi — 
atsargus vedimas — visokios lengvatos — re
miamas plačiai ir gerai žinomų firmų Stock 
Vardų apylinkėj ir South Sidėj. Tos tai yra 
kelios iš daugelio priežasčių, kodėl atsargūs 
depozitoriai pasirenka “Drovers” savo banku. 

‘‘Saugumas Taupmenoms.”

DROVERS NATIONAL BANK 
DROVERS TRUST & SAVINOS BANK

• Halsted and 42nd Streets
/ CHICAGO

Sausio 24 d. tuoj po pamal
dų par. svetainėje įvyks Šv
Benedikto dr-jos metinis susi-1kauliukais, prisilošę kortomis, 

plečiant spaudų, kuriant mo- rinkimas. Visi nariai, narės u

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
dr-ja, kuri pr. sekmadienį su-■ 105 W. Adams St. Rm. 2117 
ruošė parapijos naudai kav J Telephone Randolph 6727 

liukų žaidimų. Prisirinko K. j 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vale.
veik pilna salė. Prisimetė Telephone Rooseveit mo

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

kyklas, reikalavimas katali-; j&unamečiai būtinai turi atsi- 
kams veikimo lasvės nieko lankyti. Taip pat nariai ir iš
bendra neturi nei su politika kitų miestų turi atvažiuoti n
nei su valdžios troškimu. Baž-1 patirti apie metinį savo di- 
nyčia savo ribas geriau žino, (jos stovį ir išrinkti valdyoa. 

negu koks nors laisvamanių j Kadangi dabar eina naujų na- 
agitatorius; Bažnyčia nors į- rių vajus, priimami už pusę 
kurta antgamtiniam tikslui, | įstojimo mokesčio. Visi seni

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

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 Mortis kaipo saulės spm- 

leistų katalikams siekti nėta dr-ja yra kilni gerais 1 R^nk^Kojį. N^o^ska^
darbais Todėl visiems Keno- dėjimą.. Rankų, Kojų tirpimą ir ar- 
v . . įšalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip
SOS lietuviams katalikaiUs ver- visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 

ta prie jos priklausyti ir nau zraonlų yra pagije’ 0 mi,ijona‘ da

bet ne danguj o žemėj, todėl 
ji negali nekreipi dėmesio į

nariai prašomi atsivesti nors 
po vienų naujų narį, o ypač

žmęnių reikalus. Ji suintere- Į jaunimo. Jei taip padarytų,
1 suota, kad visuomenės tvar- į dr-ja padidėtų 400 narių. Ati 
ką

1
savo antgamtinio- tikslo, kad
žmonės turėtų gerų gyvenimų, 

j nes blogos medžiaginio ir vi- 
• suomeninio gyvenimo sąlygos 
[ žmones stumia į blogų ir truk- 
jdo dvasinį gyvenimų ir krikš- 

įčioniškų tobulinimųsi. Ba?n> - j įaįgį0> nepaplastai daug vei 
į čia reikalauja visuomeninio j trumpu laiku paruošė 
■ teisingumo ir tinkamo žmo-igražįų parengimų. Geros va

idų aprūpinimo. Įlios žmonių dėka uždirbo ne
“M. L. ' tik savo varg-kui algų, bet ir

dotis.jos gerais darbais.

X Šv. Petro parapijos cho
ras, vedamas varg. J. Kailiu-

nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek

verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERV 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO
HARTFORD. CONN.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

NaJnų Tel. Hyde Park 3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALLE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 9891

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
S241 So. Halsted St. TeL Vlctory 06«l 

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

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

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

*200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1881

štai Įrodymas, Kad 
Metropolitan State Bankas 

Yra Vienas Is Stipriausio Banko
Pereitais metais, užėjus bloginečiui, daugelis ban

kų, kad ir didelių, užsidarė. Žmonės išsigandę visu ur
mu puolė į bankas imti savo depozitus. Supuolus vi
siems žmonėms sykiu, kad ir dideli bankai nemokėjo ant 
syk pinigų, o davė 60 DIENU NOTAS, o METROPO
LITAN STATE BANKAS visiems APMOKĖJO, MO
KA IR MOKĖS be jokių notų! Kada nori gali pinigus 
pasidėti ir kada NORI GALI JUOS PASIIMTI. Me
tropolitan State Bank yra “ROLL OE HONOR” Ban
kas, nes jo turto perviršius yra penkis sykius didesnis 
negu, kad Valstybė reikalauja. ,

Štai jau ir Sausio mėnuo. Dabar, kurie norėtumėte 
perkelti savo pinigus į mūsų stiprią, išbandytų ir už
tikrintų savo saugumu ir stiprumu bankų, tai atneškite 
mums savo knygutes, o pinigus perkelsime mes patys.

Turime priminti, kad nuo šeštadienio, Sausio 9‘die
nos šių metų mūsų Banko valandos bus pakeistos seka
mai .*

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piety.

Šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų-

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

PIRMI MORGiClAI
PARDUODAMI PAS

Justin Mackieuiicli
TAI YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS ŠIUOSE 

LAIKUOSE
$4500 morgičius ant naujo namo, 2 pagyvenimų po 5 

kambarius, Brigliton Parke.
•

$2,000 morgičius ant naujo bungalow, vertės apie $7,000 
$2,500 morgičius ant naujo bungalow, vertės $8,000. 
$4,000 morgičius ant mūrinio namo, 2 pagyvenimų, po 6

, kambarius ir lotas ekstra, vertės $12,000.
$1,000 morgičius ant mūrinio namo, \Vest Side, vertės

$6,000.00.

Taipgi turime ir kitų niorgičių, visados galima 
pasirinkti.

VISI MORGIČIAI ATNEŠA «% KAS PUSĘ METŲ
Morgičiai niekados nepuola ir vertė visados vienoda.

Taipgi skolinant pinigus ant PIRMŲ SAUGIŲ 
MORGIČ1Ų naujose apielinkėse.

Dėl platesnių žinių apie investmentus kreipkitės į 
musų ofisą, mes turime patyrimą ir jums paaiškinsime 
dykai.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt Street
Telefonas Canal 1678-9
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T0WN OF LAKE UPSETS 
BRIGHTON

Town of Lake earned t be
undisputed claim to first Stankus R. F, 
place b y scoring a decisiva Budrick L. F. 
victory over the fast Brighton Talzųnas C.

Miss Katharine Winthrop

five. 29 to 15.

West Pullman 
Leading Scorers:

0 0 .0001

F.G, F.T.TOT. 
Dobrovalskis N. S. 16 11 43 
Zvibas,- Brigh. 14 12 40, 
B- Budrick Cicero 18 3 391 
Kraucunas, T. of L. 15 8 3.S 
Naikelis, N. S. 14 9 37 
Romanauskas, Pro v. 16 3 35 
J. Žukauskas, Cicero 13 5 31 
F. Žukauskas Cicero 13 5 35 
Sboiįs, Bridg. 13 3 29
Stumhria, Prov. 10 8 28 
Beckonaitis, Prov. 10 8 27

9 0 of Boston made bor winter va- Schedule for Sunday Jan. 21.:
J. ZukauskasR. G. 
F. Žukauskas L. G.
Raidai
Balsis
Jurgel

Totai
INDIANĄ HARBOR 

F.G.

The gante started off at an 
impetimus pace. Both teams 
fought desperately for posses 
sion of the bąli, eaclt appre- 
bending the eapability <rf the 
Lpponents scoring capacity.
The first ąuarter was full o f 
figlit ending in a tie 7 to 7.
The second ąuarter was inia- aupsas R. F. 
ted vvith the šame frenzled Gudntonas L. F. 
play, and, to all appearan- j Kučinskas L. G. 
ces, promised to be an exci-1 Badžius R. G. 
ting gante. Bajorūnas of T. of Masidonskas L. G 
L. shattered all expectatious Poskus 
by sinking a long shot vvhich 
štai ted a scoring spree a- 
gainst the disconeerted Brigh 
ton was lield to one field goat 
niainder of the gante Brigh
ton was heed to one field goal 
and six 15 ee throws.

Maurius and Kraucunas

11 6
n

F.T. P. 
113 

1 2 
0 
1

1
1
1
0 0 
0 0

exibited šame excelent floor 
ntaneuvring for Brighton.

Cicero upset Indiana Harbor 
in a fast gante 28 to 11. J. Zu 
kauskas and B. Budrick won 
scoring laurels for Cicero. The 
Hoosier team loved not pene- 
trateCicero ’s stubborn defen- 
se being held vvith only tvvo 
free throvvs in tlie second 
half.

West Side lošt in a for- 
feit to North Side 2 to 0.

9 cation Irom the Foxcroft 
2 school in Virginia a profitable 
2 one, for the successfnlly de- 
1J fended lier naikinai junior 
l girls tennis ohampionship on 

■•j the Longwood eovered eourts, 
h defeating Miss Relen Jonės 

of Swainpseott, Mass., in the 
ffnal.

Jurones R. F. 
Bakutis L. F. 
Alberts C.

2 i Seinai* R. G. 
jBenik L. G:

F.G. F.T. P. 
0 0 0 

2 
1

4
1
0 0 
o 1

1 Providenee vs Marąuette 
J West Side vs Bridgeport 
Brighton vs W, Pullman 
Indiana Har, vs Town of L. 
Tltis and That About the Ga
mės!

i One oi the most annoying 
features of the gailies si the 
constant razzing vvlticlt contes 
from the north eats corner of 
the balcony. The razzers are e 
vidently very adept in the ūse 
of the razzberry horse. Tltey 
of the razzberry liorn. Tltey 
would look better witli a nice 
big pacifer in theįr nionths.

IŠ LIETUVOS RESPUBU* 
EOS GENERALINIO 

KONSULATO.
IEŠKOMI.

Busilas Juozas, kilęs iš Mai 
šymų kiti., Rudaminos v., Sei
nų apskr., seniau gyvenęs 
l>u Bois, Pa., vėliau apsigy 
venęs Mahanoy City, Pa.

Velykis Adomas, gyvenus 
Long Island, N- Y.

Gans Moritz, gimęs 1878 nt. 

sausio 24 d. Seredžiuje, Kau
no apskr., dirbęs Karaliau
čiuje ir 1914 ui. išvykęs Ame 
rikon.

Ivanauskas Juozas, seniau 
gyvenęs 2560 Pitkin avė., 
Brooklyn, N. Y., kilęs iš Pae 
žerio km., Skaudvilės v., Tau
ragės apskr., turįs brolį An
taną. Ž5

Rupšys Jonas, iš Oškienų 
knt., Kuršėnų valšč. Šiaulių 
apskr., seniau gyvenęs Calle 
Cuba No. 87, Havana, Cuba.

Jurkšaitis Jurgis, gyvenęs 
Bostone ir Naugatuck, Conn. 
Ieško tėvai. •!

Vaitekūnas Jonas, gimęs 
1874 m. Norkūnų km., Meškui
čių v., Šiaulių apskr., Ameri
kon išvykęs prieš karą, tėvų 
vaidai Antanas ir Agota Jur
gaitytė.

Valaitis Walitus, Petras, A- 
merikon atvykęs 1905 m. ir 
gyvenęs San Francisco, Cal., 
turįs seserį Agotą.

Vaišvila Jonas, pastaruoju 
metu gyvenęs 1541 So. Front 
St., Philadelphia, Pa.

Vaičys-Vaičius, Petras, ki
lęs iš Spandotų km., Šidlavos

Totai
CICERO 1

4
1 (Girls)

3 8
Totai 5 4 3

F.G. f;C. P.
Ūselis R. 1 r. 2 I 2 Team Standing:

Kemtis L. F. 0 2 9 Won Lošt Pct.
Petkus C. 1 0 2 Town of Lake 6 0 1.000
Trainis R. G. 0 0 3 Cicero 5 1 Qt>O.OOO
Beacon U G. 0 0 0 Brighton 5 1 .833
Jesuaitis 0 0 0 Bridgeport 5 1 .833
Yurkes 0 0 1 Providenee 3 3 .500
Malechy 1 a 0 West Side 2 4 .333

North Side 2 4 .333
Totai 4 3 8 Indiana Harbor 1 5 .166
BRIDGEPORT 14 Girls) Marąuette Park 1 5 166

Sveikiname dienraštį ‘Draugą’, 
sulaukusį 15 metų sukakties!

ANTANAS GRISIUS
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 

1827 So. Union Avenųe Chicago, Illinois
Telefonas Roosevelt’ 7744

3sa

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”
Sveikinu jubiliejaus progai

Stanley P. Mažeika
G R A Ii O Ii I U S

3319 Aubum Avenue Chicago, III.
Telefonas Yards 1138

THE LITHUANIAN PRESS

In an exhibition gante India i 
na Harbor defeat North Side 
19 to 8. Jurgel of Cicero stąr- 
red for the Hoosier team.

M. Bakutis led the Bridge
port aftack whįch defeated 
Cicero 14 t© U in a girU ga-. 
rae. Although there was no

|exhibition of masculine techni- 
que the gante was full of fe- 
minine fight. J, Ūselis and H. 
Petkus starred for Cicero. 
The Scores;

ANTANAS PROSEVietUS
GROCERNĖ ir BUČERNĖ

2659 West 71 st Street Chicago, Illinois
' Telefonas Proapect 6288

UNIVERSAL SHOE STORE
NAUJAUSIOS MADOS ČEVERYKA1 '

3265 So. Halsted Street Tel. Victory 6576
A. Zaleskis ir J. Martin, savininkai

17 Johnson Street Binghampton, N. Y,
JOSEPH A. MARTINAITIS, typografas

Tel. DIAL 6—2521
Spausdiname tikietus, plakatus, punclt tikietus, pos

te rius, Letter Heads, Bill Heads ir 
kitokius spaudos darbus.

v., Raseinių apskr. Amerikon 
atvykęs apie 1910 m., turįs 
seserį Marijoną.

Muckienė-Jacevičiūtė Adelė 
su 8 metų dukterim Brone, 
seniau gyvenusi 107 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y., kilusi iš 
Padauguvie km., Vilkijos v., 
Kauno apskr. Dabar gyvenan
ti Chicago, III.

Ieškomieji arba apie juos 
i ką nors žinantieji malonėkite 
1 atsiliepti į
i Consulate Gen. of Lithuanįa, 

New York, N. Y.

SVEIKINIMAI “DRAUGUI” 
nuo

3?

Brangūs dienraščio “Draugo” leidėjai, redaktoriai, 
administracijos ir spaustuvės darbininkai ir visi 
“Draugo” skaitytojai. Mes “Draugo” jubiliejaus pro
ga jungiame savo džiaugsmą su jūsų džiaugsmu. Iki 
šiol mums gerai sekėsi kooperuoti su dienraščiu 
“Draugu”, o tie draugingi santykiai užsiliks ir atei
tyje. Todėl tebujoja “Draugas”, tedidėja jo skaity
tojų skaičius, o kartu testiprėja lietuvių bizniai!

fe

S

M. T. KEŽAS 
J. A. KRUKAS 

S. KRUKAS
D. SIMAITIS

S ' 1 8

A. LAPENAS 
V. MAKAVECKAS 

J. N AKRO ŠIS

3K!

39

Sveikinu, dienraštį “Draugų” sulaukusį 15-kos metų 

jubiliejaus. Geriausios kloties “Draugui” jo
tolimesniuose darbuose ■

TOWN of LAKE 29
h\G . F.T.

\ aickus R. F. 0 0
Kraucunas L F- 4 0
Mauriųs C. 5 0
Lauraitis R. G. 2 1
Karcbauskas L. G. 1 2
Vanagis 0 0
1 ^esauskas 0 0
Bajorūnas 1 0
Nameiką 0 0

Totai 13 3
BRIGHTON 15

F.G. F.T.
Patreikis R. F. 1 3
Zaura L F. 0 0
Sbemetulskis C. 1 1
Zvibas R. G. 0 3
Žilvitis L. G. 0 0
Chapas 1 0
Taperauskas 0 6
Dareshes 1 0

0
o
1
ll
1
o
ofe
0l!

MARQUETTE GROCERY & MARKET
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ PARDUOTUVE

S. DANTO, savininkas

2624 West 69th Street Tel. Hemlock 1340.

J. J. REMDZUS
VYRŲ IR MOTERŲ DRABUŽIAI 

2444 Wešt 63rd Street Tel. Hemlock 7681

STANISLOVAS ŠAMBARAS
GROCERNĖ ir BUČERNĖ

6500 So. Talman Avenue Chicago, Illinois
Telefonas Proapect 3096

NARVID’S BAKERY
2424 West 69th Street Tel. Prospect 5705

ir
6558 So. Western Avenue Tel. Hemlock 3193

NEW LIFE DELICATESS- 
EN & MEAT SHOP

D. Tau jenis, -sav.
3331 So. Halsted Street 

Tel. Yards 5742
SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

B. NENARTONIS
6540 So. Campbell Avė; 

Chicago, IH.

Joseph Sandomavičia
Bučernė ir Grocernė

2822 W. Marquette Rd.

NORTH SIDE

SVEIKINIMAS “DRAUGUI”
Mes visos North Sidės katalikiškos draugijos svei

kiname dienrašti “Draugą”, jo 15 metų jubi
liejaus proga. Linkint ir tolinus bųti musų 

gyvenimo kelrodžiu, ir veikimo veidro
džiu. Visų North Sidės draugijų 

vardu
FEDERACIJOS 23 SKYRIUS.

BE 3®!
39

BE

JONAS P. EVALDAS & CO.
840 West 33rd Street 

Telefonas Yards 2790 
Chicago, Illinois

SVEIKINU
Dienraštį “Draugą”, sulaukusį 15-kos metų sukak

tuvių. Geriausios'kloties jo tolimesniame gyva
vime.

A. Masalskis
GRABORIUS

3307 Aubum Avenue Chicago, III.
Telefonas Boulevard 4139

Sveikinu dienraštį

“DRAUGĄ”

to-kos metų jiiMHejaus

proga

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

3315 So. Halsted Street Chicago, UI.
Telefonas Yards 1546

3S
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CHICAGO HE1GHTS, ILL. | advokatas. Jo pavardės dar 
------------- neteko sužinoti.

(Tąsa 5 pusk)
sekm., bet ir paprastomis dien 
omis. Gausingai eina prie Šv.,

X Sausio 10 d. buvo 5v.
Kaz. par. metinis sus-nias.
Viskas puikiai pavyko. Visų

,, , • . . ... .žmonių nuotaika labai geraSakramentų ir aukos d dės-1........... .... . ,. , . .... | Tiktai kaikune nusiskundėnes, negu pnes kuri laikų.
Štai, kų. tik pradėjome šiuos 
metelius gyventi, jau Šv. Ka
zimiero par. atmokėjo $1.01 M) 
skolos. Jei nors kiek pagerės 
laikai, kol šie metai pasibaigs, 
ši parapija ir daugiau atr o- 
kės skolos.

bankais, kurie užsidarė.
Nitram.

WEST PULLMAN, ILL

X Vasario 7 d. Šv. Kazi
miero par. rengia nepaprastą 
koncertą ir šokius Italian U- 
nion Co-operativėj salėj, 314
E. 14tli St. Chicago 1 Icigbts, į Lukšys labai aiškiai ir gra- 
111. Be kitų dalykų, bus ir žiai parodo visą Lietuvą ir

malža senų skolų. Reikia džiau jos, Vyčių 14 sk. ir Giedrinin- augų” ir nori, kad ir kiti jam 
gtis ir dėkoti Dievui, kad tu-; kų dr-jos atstovai. Būtų ma- į atsilygintų, 
rime gerų vadų. įlonu, kad šių draugijų atsto-

Parapijos susirinkime vie-ivai ateitų j ateinantį susirin- 
nu balsu nutarta surengti pa-1 kimų.
rupijos naudai milžiniškų po j Kurie nori daugiau apie 
kylį su labai gražia progra-, labdarių s-gos veikimų išgirs-

Sausio 11 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 2 kuopos metinis su
sirinkimas.

2 kuopos valdyba dirba su
tariamai šių savo narėmis: nei 
kuopos narės, nei valdyba sa

kinams, bns visokių margu 
įnynų. Įžanga nemokama.I

X Sausio 24 d. popiet visimvališkai nieko nedaro o v- X P°P‘
svarbesni „n.,,- .'C""'0"”* ir lietuviaipač svarbesniuose dalykuose1 

pasitaria su savo dvasios va- i ,lit'nra5,'io
du. Ciceroj vienybė - galybe. g°" K» Clw'"»
Ciceros moterys ir mergaitės ines pasižada, tą ir ištesi.

Susirinkimas buvo gana
ma; tai įvyks Gavėnios metu. | ti, ateikit į kiekvienų labda-j gausingas, malonus ir drau-
Be to, nutarta surengti dide- rių kuopos susirinkimų. jgiškas. Įstojo dvi naujos na- nuoširdžiai kviečiamos stoti i
lį išvažiavimą — pikniką lie
pos 17 d. Vytauto parke.

Į parapijos komitetą išrink-j 
ti šie garbingi vyrai: P. Miko- 
laitis, K. Zamaravičia, J. Doč
kus, P. Petukas, J. Savičius,

-----------'K. Alvinskas, Ad. Šiužąs, M.
X Sausio 16 d., par. salėje Rimkus, A. Žitkevičius, M. 

p. Lukšys rodė Lietuvos vaiz- Riupelis, V. Paredna ir K. 
(lėlius krutumuose paveiki (Markūnas.
luose; publikai labai patiko. > į dienraščio “Draugo” 
Publikos buvo pilna salt*. Rei- Į jubiliejinį koncertų, kuris į- 
kia pažymėti, kad šį kartą P-: vyks sausio 24 d. Lietuvių

Paaiškėjo, kad šv. Vincento' rėš pp. Pocienė ir Kavaliaus- 
a Paulio draugija šelpia dau- įkienė. Išklausyta įvairių ko- 
giau kaip 60 šeimynų (kaip !misijų pranešimų:' senos ir
kleb. kun. II. J. Vaičunas pra 
nešė) ir jos lėšos jau greitai

naujos valdybos, apie vakarą 
Sausio 10 d. surengtas vaka-

išsisems. Užtat ragino visus ras gerai pasisekė, liks gra-
vietinius prisidėti prie to kil naus pelno. Kuopa rengs kitą
naus darbo ir padėti sušelpti1 vakarą balandžio 4 d. Išrink-
beturčius ir taip pat kvietė 
visus ateiti į kauliukų žaid. 
vakaras, kuris rengiamas be
darbių naudai.

ta komisija. Nutarta įstoti į 
Catbolic Women’s Federa- 
tion. Rengs vakarinius kur
sus; galės dalyvauti moterys

Labdarhj 3 kuopa nutarė su ir mergaitės, kas tik norės.

minėtą kuopelę.
P. F.

Radio A. Z.
X Sausio 24 d. 7:30 v. vai;. 

Šv. Vardo Jėzaus draugija pa 
rapi.įos salėj rengia įvairią 
programą vien vyrams ir vai

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierių.* 
ir profesionalus, kurif 
garsinasi jame.

liiii liĮirhiiii
Kainos sumažintos daugiau kaip puse!
| Dabar geriausia proga pirkti iš

iPeoples Furnitūra
KRAUTUVIŲ

_____ Atvvater Kent, arba R. C. A. Ra-
dio tik už.................

Auditorijoj, westpulmaniečiniį rengti kauliukų *žaid. vakarą • Kuopa gavo laišką iš Aps- 
gausiai važiuos. į gavėnioje, o po Velykų far- kričio, nutarė dalyvauti Aps-

gale parodo labai juokingą; x MūsiJ kolonij^ lanR(> pa_ merių šokiuskumštynės tarp dviejų jaunų,
tvirtų ir miklių lietuvių. Vi- komediją su Carini CaPhnu-i sįžymėjęs kontestininkas V. 
siems bus labai įdomu puma Taigi, kur bus rodomi P-j Stancikas, kuris atstovauja 
tyti, katras katrų nugalės. Vi-j Lukšio nufilmuoti paveikslai, | mūslJ kolonijų kat. spaudos 
si ateikite į tų vakarą, nes' patartina lietuviams pamaty-i jatįnjmo _ vajaus metu. 
tikrai turėsite malonumo. ti. Remkime ir skaitykime kata-

X Sausio 17 d. buvo para-
bankas. Prasidėjus šiems me-jpki°s metinis susirinkimas,1 j{jme p. V. Stancikų 
tams, du iš jų užsidarė. Kc, |kur buvo skaitoma pr. metų 
kas sunku pasakyti, ar žmo-1 apyskaita. Parapijonų susirin- į 
nes atgaus visus savo padėtus'ko pilna salė. S-mui vadova- 
ten pinigus. A’O gerb. kleb. kun. A.. Lin

kus. Reikia pažymėti, kad per 
X Šiame mieste lietuviu:, . T* i n k • i . . . kun. A. Linkaus klebonavimo

biznierių yra daug, bet pro- . _ >• -1 ■ 1 4 menesnis parap. moraline
ir finansinė padėtis žymiai pa-

X Chicago Heigbts turi 4

fesijonalų iki šiol kaip ir ne
buvo. Dabar atsirado .ieiuvis

Al A

ANTANAS ŽILIUS
Mirė sausio 21 d.. 1932 m. 4:30 
vai. vak. 54 metų amžiaus. Ki
lo Iš Telšių apskričio, Plungės 
parap. Amerikoje išgyveno 22 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą po tėvais Jo
nušaitė, sūnų Antaną, brolj Sta
nislovą ir gimines, Buvo na
rys šv. Petro ir Povilo dr-jos 
ir Gedimino dr-jos Boseland.

Kūnas pašarvotas 108 35 So. 
State st. Laidoluvės jvyks pa- 
nedėlyje, sausio 25 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas j Visų šve
ntu parapijos bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. «

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Bro
lis ir Giminės.

T,aidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudetkis. Tel. Yardas 
1741.

PETRAS MALVIKAS

Mirė sausio 20 d., 1932 m. ,9:30 
vai. vak. 4 5 metų amžiaus/ Ki
lo iš Raseinių apskričio, Švėkš
nos parap., Jomantų kaimo. A- 
merikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Akviliną po tėvais Ski- 
milaitė, dvi dukteris: Stefaniją 
ir Bronlslavą ir sesrj Oną ir 
Svogerj Martiną Rimkų, o Lie
tuvoj tris seseris,Jlr Svogerj ir 
puabrol) ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 5702 W. 
65 St. Laidotuvės Įvyks panedė- 
lyje, sausio 25 d., iš namų 8 
vai bus atlydėtas j Gimimo Pa
nelės švenč. parapijos bažny
čią, kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas ) šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sesuo, švogerls ir Giminės.

Namų Tel. Prospect 1363.

krity ir pagal Apskričio nula- 
X Labdarių 3 kuopa prieš-'rimų sumokėti savo metini 

metiniam susirinkime buvo mokestį.
nutarus sudaryti Labdarių ‘_________________________
Ūkio skolų išmokėjimui $1,- '«■■■■■■■■■■■»
000. Tad šiam susirinkime iš- I Reumatizmas sausgėle-

likų spaudą ir kartu narėm- rinkta daugiau smarkuoliu _
* . . ■ Neslkankykite savę? sk&us-

1 talkininkų, kurie darbuosis 1S- g mals, Reumatizmu, Sausgėle, 

Kep. 'sijuosę, kad tūkstantinė, būtų ■
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka-

CICERO, ILL
X Sausio 17 d. įvyko labda

rių 3 kuopos metinis gausim 
ga? susirinkimas. Dalyvauja: 

gerėjo. Per tų laiką pajamų Šv. Antano dr-jos — 3 atsto 
gauta per 4,000 dol. ir daug vai, Dievo Motinos Sopuliu 

į gero bažnyčioje ir parapijos j gos dr-jos — 2, Moterų S-gos 
i trobesiams padaryta. Įdėtas'2 k. — 2, Šv. Ražančiaus dr-1! 
bažnyčios rūsy naujas boileris , jos — 3, Šv. Pranciškaus tret

■ (665 dol.), bažnyčioje atnau- Į dr-jos — 3, Maldos apaštala- 
jinta monstrancija, kielikai ir vimo dr-jos—2, S. L. R. K. A. 
įtaisytas naujas liktorius lem- ! 48 sk. — 1, A. R. draugijos 9

■ putėms. Seselių namas ir sve- j sk. — 2 ir Bernaičių K. Rė- 
tainė pagražinta ir daug smul- mėjų 21 sk. — 1. Nedalyvavo 
kių dalykėlių pataisyta arba Nek. Pras. Pan. Šv. draugi- 
įrengta. Be to, atmokėta ne- .jos, Šv. Grigaliaus choro dr-

.sudaryta. 'i
Tuo tikslu tos visos komi- j 

sijos posėdis įvyks sausio 2! 
d. pp. Sriubų namuose (1315 
So. 50 Avė.), 1 aukšte. Užtat 
malonėkit visi rfteiti į minėta 
susirinkimą.

X “Draugo” agentas J. 
Mockus puikiai per 11 metų 
darbuojasi, išnešiodamas “Dr-'

vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS” augalais gydytles, kai
na 50 centų.

dustin Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABU VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

šie radio pirmiau buvo verti nuo 
$150.00 iki $200.00, <> dabar parsiduo
da kaip krautuvių sempeliai arba de- 
iiionstratoriai tik už maža dalele iu*■ t fc
verčioš.

$125.00 Nauji kombinacijos Radio
',o ......  ..........  $55.00

?<auji Midget Radios tik
po ...................  $18.00

c7X't BII Al lfA T"B Ba'-ANGLYS “Mm® ■ v I
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Ges. P. Taylor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias 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. 
Ganai 3480.

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

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;
Tndiana Egg ................................. tonas $6.00
Illinois Egg ...................................; ” 6.00
West Va. Lump.................................. ” 7.50
Black Band Egg ..............................  ” 7.50
Black Band Lump ........................... ” 8.50
Red Asb Erie Lump ....................... ” 9.00
Blue Grass Lump........................  ” 9.50
Fancy Lump...................................... ” 9.50
Pocahontas Mine Run....................... ” 6.75
Pocaliontas Lump............................... ” 9.00
Pocahontas Egg ..........   ” 9.50
Pocaliontas Nut ............ ................ ” 8.50
Pocahontas Pea ............................... ” 6.50
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ................ ” 10.00
Canell Block ....... .............................. ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings................ ” 4.00
Best Grade Chestnut ....................... ” 16.00

ORDERIUOS DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mei egame užbondsuotl miesto sverlkal Ir kiekvienas vežimas, kuris 
Išvažiuoja 1S musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikteto svarumą.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, Ilk 
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

/J
AFMOff

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

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
KAINOS NUPIGINTOS

Dabar Buvo
Steam ir Showcr ................................................................ 3Rc BOc
Steam, Tub ir Shower ........................................................ BOc 7Bc
Steam ir Elektros maudynė ........................................... 7Bc 1.00
Turkiška Elektros maudynė ir kambarys ............... 1.B0 2.50
Sulfurinė maudynė ............................................................ 1.B0 2.00
Pilnas Elektros trytmontas Ir slnisoldnl mašina . . . 2.50 3.00
Pilnas Trytmenta> ............................................................ 3.B0 4.50
Elektros Masažas ................................................................ 1.00 1.B0
Vaistų ar alkoholio trynimas ....................................... BOc 7Bc

Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 
vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

Gražus, nauji. Seklyčiom Setai, parsiduoda pusdykiai. 
Verti nuo $80.00 iki $100.00, dabai- tik po $39,5Q

$125,00 Mohair Parlor Setai po.........

Metalinės lovos naujau
sios mados bile dydžio, 
vertos $10.00, dabar tik

......  $4.95

9x12 dydžio Felt Base gražūs 
kaurai, verti iki $8.00, dabar
tik p° .............. $3.98

Drabužių Ploviklės parsiduoda už 
su m aži ntas kai na s

| $100.00 vertės Naujos Standard pa
darymo ploviklės po . . $58.00 

Naujos Mados- Maytag Plovyklės
Po ........ $79.50

PASTEBĖKITE!
Kad pasinaudojus šiomis negirdėtomis ver
tybėmis, tai nelaukite ilgai, bet atsilankykite 
tuojaus. Nes mes žinome, kada labai greitai 
išsiparduos už taip žemas kainas.

ŪJETTER , 
tirythinG ForTne homes

4177-03 ARCHCg AVĖ RICHMONO ST 2536-40 W 63^ ST- 6 MAPLEWOOD AVI

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



šeštadienis, sanMo 23. 1932

LIETUVIŲ KOLEGIJOS REIKALAI

BERNAIČIŲ KOLEGIJAI Rėmėjų Centrui atsiuntė laiš- 
PARAMA. kų, kuriame rašo: “rasite $10
________ į tai 51 kp. Vyčių duoklė, no-

Kolegijos Rėmėjų organiza rime (žinoti, kiek jau musų 
% e uja, nepaisant didelio nedar- i draugija pasiryžusi tapti am- 
bo, randa daug užuojautos ir.žinuoju Rėmėjų nariu, pri- 
paaamos visose Amer. lietu-j siuntė aukų.” Knygos

D R I n G I s

Tel. Cicero «7B6

DR. P. ATKOČIŪNAS
ARAI

Vai.: 9-9

D e n t I s t a s 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptiekr#

Cicero, III.

tuvių kolonijų ir draugijų vei- jėgų, moteriškei gėdų. Pada- 
paio- kimas ir duotoji Kolegijai pa- rau iš žmogaus vagį, priešai 

vių kolonijose ii- jų draugijo-1 do, kad įmokėta $30.00. Pava- raina priseis mums
se. Šį kartų tik dirstelėkime į rčius tų pat knygų pasirodo,.' niau ir dažniau minėti.
Wisconsin’o valstybę, kurios j kad Slieboygeno visos lietu-; -------------------
seniausias ir vyriausias dva-jvių draugijos rūpinasi tapti MAR. KOLEGIJOS RtMĖJŲ kankina savo žmonas ir vai
sios vadas vra kun. A. Balins- Kol. Rėmėjų amžinais nariais: CENTRUI, CHICAGO, 1LL. kus, kelia rankas piies tėvus
kas, klebonas lietuvių Mil-'Jaunuomenės Dramos draugi-Į ------------ ir motinas. Nėra tokių Dievo
Avaukee’je ir Raeine. Jis lap-įja jau paaukojo $50.00; Kole- ' Rašo J. Poškienė iš Phila, Pa. įsakymų nei Išmonių teisių, ku

VIS

kričio mėnesį prisiuntė Lie-į gijos Rėmėjų skyrius $46.00; 
tuvių Rymo Katalikų Susivie- Moterų Sųjungos 14 kp. $30.

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6859

DR. P.Z. ZALATORIS
(lydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avo. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Ofisas Tel Orovebtll 0617
Rea 6707 S Arteolan Avs

Tel. Grovehill 0417

OR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

2423 Wėst Marųuette Road 
Vėl 1 ' 'r T 0 P M K«tv 0 ’* '<

A V MsrfAHnl wn«n-—

daž k?os laužvfojų, išdavikų, net'---------------
žmogžudį. Alano šalininkai ir Tel- Canal 6784 
pavaldiniai be pasigailėjimo

Brangūs Dvasios Tėvai:
Širdingai ačiū už šv. Kaiė- džiotų.

rių mano pavaldiniai nemin-;

nijimo TVisconsino Apskričio dr-ja $25.00; šv. Jurgio dr-ja dų linkėjimus. Po šv. Kalėdų Mano dėka pilni ^kalėjimai' 
aukas visų šimtinę; pats jau $15.00. 0 kiek ten atskirų me- prisiųsiu Kolegijai aukų ir, ligoninės, sanatorijos, prie ' 

įiau po keletu kartų savo ; tinių narių ir tokių kaip SI. kiek tik išgalėsiu, visuomet šių glaudos. ■
lėmis parėmė bernaičių Baikauskas, kuris jau senai brangių mums įstaigų remsiu, žiūrėk! Štai griovyje guli' 

įijų. Dabar SlieboygaiPo ‘ yra aukojęs $50.00, tai tik ■ nes ji jau senai buvo neapsa- žmogus. Šeima lūšnoj senai 
lietuvių parapijos jaunas kle-, vietinis Kolegijos Rėmėjij 2S 1 komai reikalinga, musų ber- j0 iaukia. Prižadėjo tiesiog iš 
bonas kun. J. Šlikas siunčia skyrius, įsikūręs 1926 m. gruo naieių tikybiniam ir tautiniam jarijo grįžti namo, nes vaikas 
kartu dienos uždarbio ir nuo-'džio 10 d., gali paskelbti vi- auklėjimui, išmokslinimui ir sunkįaį serga, su mirtimi ko-

pirr

latinio rėmėjo aukų $8.00. She ■ suomenės žiniai kad penktojo 
boygan Vyčių 51 kp. raštiniu- į Seimd nutarimus tikrai vykdo 
kė p. Marijona Šalvaičiūtė į Šių metų “Laive” įvairių lie-

GRABORIAl:

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

\ CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL, Cliicago

Laid-otuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų, lfi- 
dirbystės.

OFISAS

TefefWeclana, Tn 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
SKYRIUS: 3238 So. . Tel. Cicero 6987
Halsted Street, Tel.
Victory 4*88.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS ’

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

Nauja, graži ko- 
plyfdykai.

3307 Aubum Avenue

- EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a a
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virgiui* 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

L- 4

Res. Republic 5350

OR. A. RAČIUS '
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTET KIRAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

IJgonius priima Kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro 

Nedėliomis ir seiedomia tik 
Mkalno susitarus 

Ofisas. i^aboratorija ir X-R*y 

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KŪWARSK!S
(lydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Karto So. \Vostern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 579 3

DR. A. J. JAVOIŠ

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po num. 4645 S. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 S. California-Avė 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-

jti. Tel. Boulevard 7820. Na
iniai: 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

Nedėlioję pagal sutarti

gyveniman. Dalia -parengimui
rtinis nedarbas mums 
trukdo daryti tai, kų turėtu
me, bet gailestingasis Dievas 
kada nors išties mums savo 
dešinę, nutils nelemtoji audra 
ir vėl mums nušvis ramybės 
saulelė. Linkiu Jums linksimi 
Jėzaus gimimo švenčių ir lai
mingų naujųjų metelių! Tegu 

Kūdikėlis mūsų bran- 
rėtnėjams

sveikatėlės, ilgo 
muistančių jėgų sėkmingai da
rbuotis Dievo garbei, šv. Ba
žnyčios naudai ir mūsų tau
tos gerovei. Nujaučiu mūsų 
dvasios vadus ir pasiaukoju-

Jėzus
gienis

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kama prie) 
nam£

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Ui.

S. M. SKUDAS ~
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 W1ST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7988

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8418

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

X

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų, 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ8Ų GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

daug

teikia geros 
amželio, ne-

voja. Bet aš jo nepalėidžiau. 
Sušnibždėjau jam į ausį: ta
vo namuose skausmas ir liū
desys, be manęs neužmirši ne
laimės ir vargų. Paklausė ma
nęs. Ten sutiko draugus ir pa
siliko dar ilgiau. Dabar guli 
griovyje. Kada^ prabus ir pa
reis namo, jo vaikas bus mi
ręs. Čia mano darbas. Žiūrėk 
kitur. Štai ant skurdaus pata
lo guli ligotas vaikas, visas 
drebus, konvulsijos krenčia- 
mas. Jo gyvybė nuo pat pra
džios nunuodyta, nes nekalto 
kankinio tėvai yra mano pa
valdiniai.

OR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weat 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj: 10 — 12 ryto

I

Ofiso Tel. Victory 3C87
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras oflsas Ir Rezidencija

6504 S. AJJTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.

Tel. VVentworth 3000
Rez. Tel. Stewari 819!

OR. H. BARTO!!
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STEKE i 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar?

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tel. Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. MARŲUETTE ROAD

OR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

. . i Žiūrėk visas kaimas kalba'sius darbuotojus slegiančių su-1 . .... . , , , apie nelaimingų Jonų.nkių naštų, matant dauguma .
žmonelių varge Dievo bals,,1 Anstolis apraše Vis, tarta.,
nelyginant, klaidingais keliais 041 to talp atsltlko’ kad Jo;, 
eįnanį nas yra mano pavaldinys. As
—------------------------------------ ant jo vienas, kų noriu, tų ir

PASAULIO VALDOVAS darau su juo.
—----------- i Juk iš 1 (X) nusižudėlių ir

Mano karalystė — visas pa- beprotystės atsitikimų 70 yra 
saulis. Kas yra toks stiprus ir įvykę dėl manęs, juk aš 100 
toks galingas kaip aš? Nuga- žmogžudysčių 75 būna pada- 
lėjau ir naikinu ištisas tautas, rytos dėl manęs.
Esu šimtų kartų žiauresnis Mano vaidas — Alkoholis, 
negu karas ir badas. Nežiū- į V. B,
rint į tai, turiu man atsidavu-'------ ZZZ-~~
sias nesuskaitomas šalininkų AKTŲ GYDYTOJAI:
minias. Milijonus jų esu pri- j SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
vedęs prie pražūties. Nedarau 
išimčių jokiems visuomenės 
sluogsniams, neįžiūriu amžiaus 
nei lyties, kų tik sučiupau 
traukiu į balų, visvien ar tur
tuolis ar vargšas.

Jaunam atimu sveikatų,! 
mergaitei nekaltybę, vyrui

DR. VAITUSH, OPT.

DENTĮSTAI

Phonę Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
GENTIS TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt st.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredo  j pagal sutarta

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191 i

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

Kampas 31 Street

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
^PECIJ AUSTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 16—12 nuo 2—4 po

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

Telefonas Midway 2880

DR. S. A. DOW!AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

DR. T. DUNDULIS
į j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0036

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6147
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienlr

Antanas Kiudis
mirė sausio 20 d., 1932 m. 11 
vai. ,vuk. 40 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės ztpskričio, Ne
darnos J'a ru p. Pasmeltinės Kai 
nio..

Paliko dideliam e nuliudirne 
Urolj Kazimierą Palieką, dvi 
seserį. Uršulę Rimkienę, Oną 
Bagdonienę, du švogeriu Juo
zapą Rimką, Antaną Bagdoną, 
o Lietuvoj du broliu Juozapą 
ir Joną Patiekus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1718 So. 
Union avė. Laidotuvės jvyks 
I’anedėly sausio 25. Iš namų 
8:36 vai. bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos par. bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Broli*. Seserys, ftvogerlal

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Tel. Blvd. 6202

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karių. Nuimu 
cataractus. Atitaisau truVnpą rsgys- 
tę ir tolimą regystę.

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

8pečiai e atyda atkreipiama moky
klon vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kar*. Nedėliomis nuo 10 Iki 11. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU

« Daugėlą atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVI.
TpI. Ronlpvard 7589

Tat. Yards 1999

DR. G. SGRNER
AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt. 

Valandos: nuo 19—4; nuo 9—t 
Nedėliomis: nua 19 iki II.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTĮSTAS 

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

Hamiock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

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

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tel. Prospect 0616

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vaf: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Tale. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-Bay

LIETUVIO DENTloTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Beredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, I1L

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAH

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabaah Avenue 

Tai. Pullman 9896 
Gaaaa X-Ray, ato.

Phone Hemlock 2061

DR. JŪSEPH KELLA
DENTIBTAB 

Ges Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

6668 80. WB8TSRM ATM.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarn inkais, Ketvergaia Ir Bubėtomis 
2420 W. Marų,ietie Rd. arti Western 

Ava Phone Hemlock 7BBS 
Panedėilais, Seredoma ir Pėtnyflioma 

1691 So. HaJated BBmM

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Motery ir Vaiky Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki « vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

□tiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339:

Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
▼ai.: 1-8 ir 6:89-9:80 vai. rak. VaLs S-ė ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitaras

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS: KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėilais, seredomis ir su- 
batomig nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 407>0

2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvertais ir pėt 
nyfilomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 82M2

Tel. Central 7079
Rea. Longbeach 9469

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutari)

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

Rnvęe Iaetrnktortaa Vleranoe CnivemNeto Per 6 Mrtng 
Ofisas 1447-49 PlUsfield Bldg., 55 K. Wsshington Kt.. Chicago. 111.
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C H I C A G O

“DRAUGO” B-VĖS 
ŠĖRINtNKAMS.

šiuomi nuoširdžiai kviečia
me “Draugo” Bendrovės šėri- 
ninkus atvykti į metinį susi
rinkimą, kuris įvyks šiame 
mėnesyje, t. y. sausio (Jan.) 
28 d., 1932 m. 7:30 vakare, 
Aušros Vartų parap. svetai
nėje, 2323 W. 23 PI., Chicago, 
IU.

rašykite šiais vajaus metais. 
Tuo būdu pagelbėsite mūsų 
brangioms seselėms kurios 

reikalauti pagal konstitucija, taip nuoširdžiai darbuojasi 
kad busimasis seimas būtų su- į mūsų visuomenei.
šauktas Illinoiso valstybėje, vienuolyno Auditorijoje į- 
kad seimo raportai būtų nors vykg du vakaraį k(>vo 13 . 
po vienų prisiunčiami j kuo- M Veikalas, kurį mūsų 
pas prieš seimo susivažiavi- |)rang-10s sesutės pastatys, bus 
nių m* \eliau kaip prieš 1.) jSpfl(jingas> kad nebus
dienų, kad būtų laiko numaty
ti sus-nm stovi, ir kadi seimas 
numažintų algai* centro valdi
ninkams atsižvelgiant j šiuos 
pablogėjusius laikus.

Taip pat buvo svarstomos

PRANEŠIMAI
.. Cicero, III. — Fedeacijos 12 
skyriaus priešmetinis susirin
kimas bus sausio 24 d. pirmų 
valandų po pietų^v. Antano 
parapijos mokyklos aštuntam 
kambaryje.

....Kviečia Valdyba.............

įmonių gamina Lietuvai ir n- 
i pie eksportų nesvajoja, todėl

štvnėmis ir skandalais. Dažnai — Kongresas turi sumanymų 
dėl jų nukenčia ir nekalti žmo- sujungti krūvon kariuomenės 

į ir dabar dėl užsienio rinkų už j nes. Artimiausiu laiku bus iš-j (karo) ir laivyno departamo 
sidarymo dalelio krizio neper-1leistas įstatymas, kuriuo bus mus ir skirti tik vienų sekre 
gyvena. Lietuvoje dar ir da- pavesta šių ištvirkėlių bylas torių. Prieš šį sumanymų ko- 
bar vis išdygsta nauji fabri- spręsti apskrities viršininkui, voja abiejų departamentu se
kai ; štai, cukraus, grybų fabri .lis administraciniu būdu ga-' kretoriai.
kai. Tauragėj baigiamas sta- lės šios rūšies nusikaltėlius' ------------------
tyti “Maisto” fabrikas. Petrą i bausti ne tiktai pinigais, bet į

galima su nieku sulyginti.
Korte

DIEVO APVAIZDOS 
l'ARAPIJA

•‘Dra ugo” Administracija, numatomos konstitucijos pa-. Neturtingų vaikučių valgy-
____________ _ taisos; tam tikslui išrinkta ko- dinimas šios parapijos mokv-

L. R. K, S. A. CHICAGOS misija; A. ,J. Sutkus, A. J. kloję yra būtinas. Gerb. kun. 
APSKRIČIO KUOPŲ V AL- Žvirblis, J. Petrauskas, J. A. Pr. Vaitukaitis, tyrinėdamas

DYBU SUVAŽIAVIMAS Mickeliūnas, J. Jasevičius, vaikučių padėti laisvalaikio 
________ Kuopos, kurios savo susirinki metu, patyrė, kad daugelio šei-

Sausio 17 d., 1932 m., 3 vai. muose apsvarstys reikalingas mynų vaikučiai ateina mokyk- 
popiet šv. Jurgio parap. m o- pataisas, gali atsiųsti komisi-Jon popiet nevalgę. Todėl, pa- 
kykloj Įvyko minėtų kuopų 'jai — geresniam organizacijos sitarus su geraširdžiais žmo- 
valdybų susirinkimas, kuris sutvarkymui ir gerovei atei- nėmis, vaikučiams nemokamai 
priėmė eilę svarbių nutarimų. D'je. įduodami pietus parapijos sve-
Skaitvtas seimelio šaukimo ko-1
misijos laiškas, kviečiantis 
kuopų ir draugijų atstovus da
lyvauti seimely plačiau supa
žindinti lietuvių katalikų vi-1 
suomenę su ta organizacija.1 
Kvietimas vienu balsu priim-Į 
tas. Seimelis Įvyks š. m. ko- Į 
vo 13 d. šv. Jurgio parap. sa-:

J. Aukštaitis, Dainėje.
Chicagos apskričio pirm.! ^ią savaitę pietus vaikučia-

K. J). Rubinas, rast. iins suteikė Pankauskų šeimy-
____________  !na, turinti grocernę (Canal-

ŠV. KAZIMIERO AKADE- port Avė.); Šv. Antano vyrų' 
draugija teikė pietus dvi d!e-‘ 
nas ir Antanas Butkus vienus 
pietus. Kas daugiau? j

Rep.

MIJOS R£M. CENTRO 
SUS-MAS.

Įspūdinga buvo man girdėti! 
lėj. Taip pat nutarta siųsti centro sus-me pranešimus a-; 
laiškus — kvietimus kuopoms, pje skyrių vajų, nes jau prasi-'
draugijoms profesijanalams dės Šv. Kazimiero Akademi; ------------
ir dvasininkams. Visas darbas jos rėmėjų vajus. Vieni skv- Sausio 17 d. labdariu s-gos 
pavestas seimelio šaukimo ko- riai žada rengti vakarienes, ' kuopos balius su šokiais ge- 
misijai. kiti veikalus i? taip toliau rai pavyko ir pelno nemaža

Kaip yra nutarta Chicagos norint pralenkti kitus skyrius, ^o. Valdyba ir komisija nu- 
apskrities metiniame suvažia- Pirmas sk. — vis pirmas: tar® rengti antrų balių su šo
vinio, tuoj po seimelio pradėti nenori pasiduoti antram, An- kiais sausio 23 d. toj pačioj 
naujų narių įrašymo vajų. šio tras trečiam, o ketvirtas ne P- Fabijonaicio svetainėj (2363 
susirinkimo dalyviai pritarė tik nori pasivyti visus tris, West 22 PI. Chicago) 6 vai. v. 
vajui ir nutarė Chicagos aps- bet ir pralenkti pirmų skyrių. &*arne pasauly viskas išnyks- 
kričio ribose vajaus metu į ra- Tas pat su kitais skyriais. ta, bet labdarybė niekados ne
šinėti į L. R. K. S. A. narius Skyriai įrašė daug naujų ^n^ks is mūsų tarpo. Remki- 
su puse įstojimo mokesčio, narių, kurie taip pat parodo eikime į labdarių va-
Nutarta išspausdinti vajui-daug veiklumo. Mes turime sa karus ir stokime labdarių ci- 
lapelius pagal kuopų uzsaky- vo organizacijoje ir vyrų; Ra^ ko veikiausiai savo 
mų, kiek kuri kuopa reikalaus, kiti nori tapti net ir pirmi- centais ir vakarų tikietais su- 
o komisija prisius. ninkais. idgtume didelę sumų pinigų ir

L. R. K. S. A. Chicagos ap- Visi, ne tik moterys, bet ir pastatytume seneliams prie- 
skričio kuopų valdybų šuva- vyrai, kurie dar nepriklauso glaudų.
žiavimas sausio 17 d. nutarė prie šios — organizacijos, įsi- Prašom atsilankyti į mūsų
- • ■ _____  vakarų, kur visi pasilinksmin-

“ sim ir paragausim Lietuvos 
saldainių. Bus ir kitokių už
kandžių ir “minkštų” gėri
mų.

Labdarys.

WEST SIDE.

šiflnuose popieriaus. Projek- 
tuojarna statyti pieno miltelių j 
fabrikas, galvojama apie sta
tymų didžiulės elektros stoties 
Pažaisly. J vyko didelės var

Vakarinių Valstybių Liet.
Katalikų 9-ios Konferencijos 
rengimo komisijos susirinki
mas įvyks sausio 26, 1932, an- žytinės statyti dvi automatines 
tradien.į Cicero , Šv. Antano 
par. mokykloje. Tai bus pa
skutinis susirinkimas ir svar
bus, tad komisijos nariai ma-

... Prieš pat Kalėdas Kaune
ii kalėjimu net iki vienerių jųauno kanarkų augintojų

draugija suruošė kanarkų pa
rodu. Parodoje išstatyta per 
100 įvairių rūšių kanarkų.

inėtu.

KOVOJA PRIEŠ D ;?AR- 
TAMENTŲ |UNG!MA

WASHTNGTON. saus. 22. PRANEŠIMAS VISUOME
NEI

lonėkite gausiai susirinkti.
Dr. P. Atkočiūnas, rašt.

telefonų stotis, vienų Kaune,
kitų Klaipėdos krašte. Iš to
seka, kad Lietuvos pramonei,
bendrai imant, nėra taip blo-
ga. Blogesnė būtis yra miško ! 'e’ 1 1S aseimų ap. prane$a) kad Edvardas But-

, . .Kelmės par. Seniau gyveno i.,...

PAIEŠKA U dėdės Stanis
lovo Gedmino, 27 metai kai Kaz Heat Intensifier Co.

pramonės, kuri daugiausia

West Side. — Švenč. Vardo 
d-jos narių ekstra susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
24 d., 1 vai. popiet. Nuošir
džiai kviečiami visi atsilanky
ti, nes turime svarbhj reikalu , 
apsvarstyti.

Valdyba

LIETUVOS PRAMONES 
BŪTIS

Pramonė dabar visur gvve

gyveno kus mjnpįos kompanijos salcs-
Kaune ir Klaipėdoj snkonccn - i ar-U žinanti* ji nianas> gyvenantis 936 W. 33
truota.

SMARKIAI BAUS TRIUKŠ
MADARIUS IR PEŠTUKUS

Daugelv vietų triukš-

at si šaukit.

STANISLAVA TAMULIS
Po vyru Miller

3307 Lawrence Avenue
Tel. Key stone 7364

yra
Įmadarių ir peštukų, kurie, Pora su vienu kūdikiu pajeSko 

vietos prie mažos šeimynos arba 
nors ii' baudžiami, garsėja pe- r,ašlės. Vieta pageidaujama Marąuet- 

— te Parko apylinkėj. Atsišaukit ;
“Draugą”,

Tel. Roosevelt 7790

na sunkias dienas. Mat, gyvo-!F C nuo 9 iki 9;30 vai. vak 
ntojams — pirkėjams suvar
gus, jų perkamoji galia visai 
sumažėjo ir tuo būdu nebėra 
kam pirkti pramonės gaminių.
Lietuvoje yra kiek kitaip.. Lic Į 
tuvos pramonė daugiausia te- i 
nkinasį tik vidaus rinka. Ji j į 
užsienį eksportuoja tik tam i

EXTRA!_________________
Klausykite mūsų apgarsini- Parsiduoda lųįfieh Room. Kaina 

mo per RadlO panedėlio vaka- Kenda nebftriiKi. Parduosiu pi

rais, City Fumiture Kompa- Tiai
nijos programa per stoti W II

st. prie musų kompanijos 
nebedirba ir jis neturi ti»1 
daryti minėtos kompanljo 
vardu nei kontraktų nei kor 

ilektnoti, nei kitokių reikalų 
atlikti.

j Su pagarba
ANTANAS KAZLAUSKAS 

4624 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

A

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22nd St., 
Chicago, Tll.

Tel. Roosevelt 3365 
BEN^IE F. DIRŽIUS 

Savininkas
tikrus dalykus, kaip bekonų,' Namų telefonas Cicero 6372

K ’ /

Z \
4 R. ANDRELIUNAS &

(Marine t te Jevrelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

y i • 2. • bus dykai nufotografuoti.S.}, foxtrot ir kita sokm», tai 2650 West 83 Chicago, HL 
kreipkitės adresu:

1710 w. North avė.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val-

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

Tel. Yards 4554

Tel.
Hemlock 8S8O

I

KODĖL LIETUVIAI?
Kodėl Lietuviai - Visados Pasitiki

Svetimtaučiams, O Ne Tautai?

Per praėjusius dvejus metus Lietuviai ėmė pini
gus iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo, kavojo, į sve
timtaučių.

O Lietuviškos Bankos atsilaikė ir stovi stipriai, kaip 
— Gibraltaras.

Del to gi, vietoje imti pinigus iš savo bankų, tu
rėtumėte ištraukti iš svetimtaučių, ir šalintis nuo ne
kuriu spekuliantų, ir nekokių didmiesčio bankų, ku
rios jūsų pinigus skolina Europai ir Pietinei Amerikai, 
iš kur negaunate ne tik nuošimčio, bet ir sumos.

Taigi, REMKIME SAVUOSIUS ir VIENYKI
ME.

Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigų 
šio mėnesio gaus pilnų nuošimtį nuo pradžios naujų 
metų.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33td Street

Chicago, Illinois

MARQUETTE PARKO 
SODALIETEMS

Dėl smagaus vakaro pra
leidimo pirmadienį sausio 25 
d. visos Sodalicijos narės kvie 

eiamos į parapijos svetainę 8 
vai. vak. Bus žaidimų, šokių 
ir užkandžių. Tad visos soda- 
lietės ir norinčios būti sodalic- I
temis ateikite į šį savybės (so
čiai) vakarėlį linksmai laiką 
praleisti. Apfura.

UVHJVTŲ VALANDA

Ryt sausio 24 d. 1:15 vai.
Į popiet iš radijo stoties WCFL. 
girdėsite gražių lietuvių pro
gramų. Išgirsite naujų dainų 
ir nauju Kauno orkestro kū-' 
rinifj, kurių Bud riko parduo
tuvės ką tik gavo iš Lietuvos, 
šios programos rengiamos Jos 
F. Budrick, Ine., lėšomis 3417- 
21 So. Halsted st.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

ATIDAKYMAS
NAUJO DIDELIO 

LIETUVIŠKO

Meat Marketo
Šeštadieny, Sausio 23 d., 1932

Didelis pasirinkimas visokios šviežios, rūkytos mėsos 
ir paukštienos ir 1.1.

Šios žemos kainos yra labai įtikinančios
i’ork Loin ......................   9y2c sv.
\eršiena nuo kulšies ........................................ lD/oc sv.
Veal Roast .........................    6V2c sv.
Taukai, netarpyti ................................................ 5V2c sv.
Šviežios kojos ......................   2x/2c sv.
Lašiniukai rūkyti ................................................ lOV^c sv.
Round Stekas .........................................................  15c sv.

Ateikite ir susipažinkite su mumis. Patarnausime 
mandagiai.

Šeštadienyj perkantiems už 50c ir dauginus bus duo
damos dovanos.

Federal Meat Market
1949 So. Halsted Street

R021Ų BALIUS (TOSE DANCE)
--------- rengia ---------

ŠVENTOS BARBOROS DRAUGIJA

NED.; SAUSIO (JANUARY) 24 D., f932
Gimimo Švč. Panelės parapijos Auditorijoje

68th ir Washtenaw Avenue 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c.

Komisijai kviečia senus ir jaunus. Puiki muzika.

BIZNIO PROGA
Groceraė ir delicatessen 

krautuvė, 4 patogus kamba
riai užpakaly. Pigi renda. Del 
ligos pigiai parduosim.

1045 W. 69 St.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSIes 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VAIJiEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4*44 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

4,iętkiewicz£-(o;
.HORTCACEBAHKERS

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

2608 W. 47 St.

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namą po 5 kamb. Mo
demiškas štymu apšildymas. 
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
ti, likusią mažais išmok, arti 
mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’. 
1622 So, 51 Avė. Cicero, UI.

Du akeriu labai derlingos 
lygios žemės, geriausia daržo
vių farma, arti 147 ir 4 blo
kai nuo Cicero, Avė. Pageri
nimai: 6 kamb. namas, plu 
mingas, elektra, elektros pom
pa name, nedideli vaismedžiai 
Geriausia Chicagos apylinkėj 
Mažai įmokėti, balansas kaip 
renda. Ateik ferba rašyk.

J. N. MASHKEN 
4443 South WJood St. 
2-ras augštas užpakaly

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
į Mes permufuojame pianus, 
foriničius ir kitokius dalykus.

■ Musų patarnavimas yra grei 
į tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIį

IM. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau 1 vairiausiua namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6694

Telef. Republlo <194

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORITS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prielnacniaualo*

2452 WEST 69th STREET

Pigiai pasiduoda medinis 
namas, karštu vandeniu šildo
mas. Sykiu 8 lotai, skysaai 
apgvventoj vietoj. 3 karvės, 1 
arklys, 5 kiaulės, 50 vištų. 
Greit norim tą vietą apleist-.

5703 So. Mason avė.
Tel. Grovehill 3107

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapos Telef 

Hemlock 9847

Namų Telef 

Republlo 8488

JOHN YERKES
Plumbtng A Hoatln* IJetuvU 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET




