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Šventasis Tėvas ragina pasauli taikon
KINAI $ANGHAJU)E SULAIKO JAPONŲ 

VERŽIMĄSI
Šanghajuje veikia didžiųjų 

valstybių atstovai

KINAI REIKALAUJA NEPAPRASTO 
PAČIOS T. SĄJUNGOS SUSIRINKIMO

POPIEŽIUS PASAULI ( KINAI SULAIKĖ JAPONŲ 
KVIEČIA TAIKON VERŽIMĄSI

VATIKANAS, vas. 13. - 
Šv. Petro bazilikoje vakar iš

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
I DAUG RAŠO APIE MEK- 
1 SIKOS KATALIKŲ PER

SEKIOJIMUS

VATIKANAS, vas. 12. — 
Laikraštis “Osservatore Ro- 

nemažai vietos aukoja'mano”
'• Meksikos katalikų persekioji
mų aprašymui Tuo būdu šis 

i laikraštis informuoja Europos 
ir viso pasaulin katalikus apie 
apgailėtinų meksikonų katali
kų būtį. Be kita ko paduoda

‘ Meksikos vyriausybės spren-
I dimus ir1 vysktpų laiškus j ti- 
! kinčiuosius, kaip jie turi elg-

CHICAGOJE
NEGALI PARDAVINĖTI 

PIENO

Miesto advokatas pranešė 
tarybos pakomitetui, kad mie-

I tis gyvuojant nežmoniškai prie
Žiemių Kanados vyskupas1 spaudai.

A. Turąuetil, kurs paskirtas) “Osservatore Romano” pa- 
— !Hudson Bay apaštališku vika- žymi, kad Meksikoj katalikusŠANCHAJUS, vas. 13.

Japonai pradėjo puolimų prieš r*** *1° vikarijatas apima 1,- spaudžia komunistai ir maso- 
kilmingomis šv. Mišiomis mi- kinus gausingesnėmis jėgomis. 600,000 ketvirtainių mylių plo- nai, kurie įsivyravo krašto vi
liota Šventojo Tėvo Pijaus XI Karo laivai apšaudė Woosung tų — net ligi žiemių ašigalio.. ršūnėse. Centro vyriausybę ir 
dešimties metų karūnavimo' tvirtumas. Bet žemynu japo- Vyskupas Turąuetil jau 30 me atskirų valstybių valdžias su- 
sukaktuvės. Iškilmėse dalyva- nai nedarė puolimo prieš tvir- tų skelbia Dievo žodį eskimų daro daugiausia komunistiškos

keliolika kardinolų, daug tumas. ir indėnų tarpe Arktiko Kana-
vyskupų, diplomatiniai korpu-1 Japonai tačiau smarkų puo- doj. 
sai ir keliolika tūkstančių ti-!]jmų atnaujino Chapei srity, 
kinčiųjų. | Čia keletą valandų tęsės kru-'

Šventasis Tėvas kalbėjo į ti- vinos kautynės ir japonai ne-' 
padarė^ jokios pažangos. Kiek
vienam žingsny kinai juos at
bloškė kulkosvaidžiais. * deda 

Pranešta, kad japonai ruo
šias į naujų, didelį puolimų.

vo dvasios slegiami miasonai.

Liet. Kat. Konferencija

Rytoj įvyksta' Vakarinių Valstybių Lietuvių Katalikų 9- 
toji Konferencija. Visi atstovai nuoširdžiai prašomi nepasi
vėluoti, nes Konferencija prasidės lygiai 2 vai. popiet, Šv. 
Antano par. salėje, Cicero, III., (15thį St. ir 49th Ct.).

Būtųj malonu matyti kiekvienos draugijos atstovus daly
vaujant šioje Konferencijoje. Todėl, Lietuviai Katalikai, su
sidomėję mūsų pačių katalikišku veikimu, gausiai važiuokimestas negali pardavinėti pieno

y • • 1 « . OXVXV>XXXV: IV XXXIX O U MCIrV;XlX X\CXL<XaXIVmXV Ui V V7XXVXXXXl*« KCVU0A<XX V CX<4XtXVXVXXXXV>vargšams pigia kaina, nes tam ,. „ , JT7- „ .. , ,. .+;1 ._ ° x sion Kat./ Konferencijon, darykime naudingus nutarimus ir
juos įgyvendinkime.tikslui neturi reikalingo auto 

ritėto' (teisės).
Be to, išaiškinta, kad pigus 

pienas yra daugiau ekonomiš
Konferencijos dienotvarkė •

1. Atstovai renkasi salėn 10 vai. ryto ir gauna ženklelius.
2. 10:30 vai. Suma su asista. Pamokslų sakys kun. A. 

Valančius?
3. Po pamaldų parapijos salėj pietūs, Dievo Motinos So

pulingos dr-jos narių gaminti.
Posėdis prasideda 2 vai.

4. Posėdį atidaro komisijos pirm, A. Valančius įžangine 
kalba.

t . , . , . . . 5. Prezidiumo rinkimas: a) pirmininkas, b) du vicepirmi-
°men . OmS ninku, c) du sekretoriai, d) mandatų ir sveikinimų komisija,

e) rezoliucijų, pasiūlymų ir skundų komisija, f) spaudos ko-

kas, negi! žmonių 
klausimas.

sveikatos

20-IAI METŲ TEISES

Chicagos aldermonų tarybos 
susisiekimų komiteto pakomi-

kinčiuoeiae. Ragino-pasaulį-tai 
kon. Pareiškė, kad tik taikos 
keliu valstybės ir tautos gali 
sėkmingai siekti gerbūvio.

Popiežiaus kalba perduota 
per galingų Vatikano radijo- 
stotj. Bet Amerikoj nebuvo gi
rdima dėl blogi} oro sąlygų A- 
tlantike.

AIRIJOJ POLITINE KAM
PANIJA

DUBLINAS, vas. 13. — Ai
rijoj vedama smarki priešrin
kiminė kampanija. Žinomas 
respublikonų vadas deValera 
taip pat daug veikia politiš
koj kampanijoj.

NORI NUPIRKTI GELE
ŽINKELI

RYGA, vas. 12. — Žinio
mis iš Maskvos, japonai nori 
nuo bolševikų nupirkti rytinio 
kinų geležinkelio dalį Mand- 
žiūrijoj. Japonai siūlo 30 mi
lijonų dolerių. Bolševikai no
ri 40 milijonų dolerių.

NUPIRKO DAUG DIG- 
LIUOTŲ VIELŲ

VARŠUVA, vas. 12. — So
vietų komisaras čia nupirko a- 
pie 100 vagonų dygliuotų vie
lų tvoroms ir nurodė ko vei
kiau pristatyti į pasienį. Vie
los bus vežamos į Sibirą.

1300 KINŲ ŽUVO 
HARBINE

čiū jų įtakai, plačiai yra pra- 
plitus nedoroj^ prieškatalikiš- 
ka, purvina spauda ir litera
tūra. Puolama ir bjaurojama

------------- ne tik kunigija^ bet dar dažnai
ŽENEVA, vas. 13. — Įtinai ir patsai Popiežius.

GAL BUS SUŠAUKTA 
T. SĄJUNGA

tari kompanijoms 20-iai metų 
duoti išimtinų teisę miesto ga- misija, 
tvėse operuoti taxi. Šios kom- 

A- panijos yra: Yellow, Checker, 
Chicago ir Luxury Cab.

pastangų į nepaprastų Meksikoa kongreao daugu. 
posėdį sušaukti pačių T. Sų- m? sudar0 ir maaonai)
jungų, jei taryba neturi ati- rįp grįe£tai’yra nusistatę prieš 
tinkamų priemonių sulaikyti į- Katalikų Bažayfi,. Kovodami 
sikariavusius japonus. prieš katalikus, jie paneigia

i Jei Sąjunga bus. sušaukta, krašto konstitucijų ir sutaiso
________ i vargiai ir ji ras priemonių su- naujus nuosavus nuostatus. Jų

ŠANGHAJUS, vas. 13. _  telyti kariškų japonų veiki- įtakoje yral ir teismai, tad šie
Čia atvyko kai kurių didžiųjų lną’ Pareigkia žinovai. . taip pat dirba katalikų nege-
valstybių atstovai tikslu šutai- Jie nurodo, kad taryba ja- rovei, neatsižvelgdami nei į pa

JAPONŲ TAIKOS SĄ
LYGOS

kinti įsikariavusius japonus ir ponų—kinų karo klausimų pa-' grindinius įstatymus, nei į tei-
kinus. vedė spręsti didžiosioms vai- svbę.

Pirmiausia atsiklausta japo- stybėms. į Tos rūšies nepakenčiama
nų, kokiomis sąlygomis jie nu- Sąjungos sušaukimo taip tvarka tęsis, kaip ilgai kraš- 
trauktų savo puolimus Šang- Pat nori V visos mažosios vai- tų valdys masonai. O jie vei- 
hajuje ir apylinkėse. Japonai stybės. Jos sako, kad Sąjunga kiausia išnyks tarpusaviai ko- 
atsakė, kad tik tada, jei kimi negali būti sąjunga, jei ji ne- vodami už pirmenybę, 
kariuomenė būtų ištraukta iš turi priemonių Japoniją pri-
šio miesto ir apylinkių. Sako, spausti. Šiame atsitikime Vi
tai būtų taikai pagrindas. soras mažosioms valstybėms

, , , , . I rami būtis neužtikrinta.
Kol kas dar nėra žinomi ki

KOMUNISTŲ SU FAŠIS
TAIS KOVOS

nų pasiryžimai.

JAPONAI NENORI PA
LIAUBŲ

ŠANGHAJUS, vas. 12. — 
Svetimų valstybių atstovai ra
gino japonus padaryti paliau
bas nors kelioms valandoms, 
kad iš kovų plotų pašalinti už
silikusias ten kinų moteris su 
vaikais.

Japonai nesutinka. Jie sako 
pastarąsias paliaubas kinai pe
ržengė, iš pasalų šaudydami į 
japonų patrulius.

PRISIŲSTA 20,000 JAPO
NŲ KAREIVIŲ

ŠANGHAJUS, vas. 13. — 
Atvyko 20,000 japonų kareį-TOKIJO, vas. 13. — Japo

nai skelbia, kad jiems užimantįvių. Japonų karo vadovybė 
Harbinų kovose žuvo 1,800 ki-! baigė ruošti pasiruošimus sū
nų kareivių. Be to, apie 2/X)0. kelti didelį prieš kinus pnoli- 
kinų kareivių sužeista. i mų.

—. -

BERLYNAS, vas. 12. — 
Vakar fašistai šiame mieste

------------- t surengė 23 susirinkimus beda-
AVASHINGTON, vas. 13.—’rbiams obalsiu: “Darbas, ne 

Karo departamentas iš Šang-' labdarybė”. Komunistai puolė

KINAI SULAIKĖ JAPONUS

ha j aus painformuotas, kad ki
nai ten japonams užblokavo 
pažangų ir tiesioginiu keliu 
japonai negalės daryti paža
ngos.

Kad išmušti iš Šanghajaus 
kinų kariuomenę, japonams 
reikalinga sutraukti gausingą 
kariuomenę. Tas galima atsie
kti tik užėjus išl kitų šonų.

KINAI PASIRYŽĘ KAUTIS

LOYANG, Kinija, vas. 13. 
— Kinų vyriausybė nusprendė 
nekeisti savo šiandieninio nu
sistatymo ginčuose su japo
nais, ypač Šanghajaus reikale. 
Kinų vyriausybė atmeta japo
nų sumanymą iš visų Kinijos 

uostų ištraukti kariuomenę.

6. Prezidiumas užima vietas.
7. Vak. Valst. L. R. K. 8-tos Konferencijos protokolo 

skaitymas.
z 8. Sveikinimai — trumpai.

. . _ 9. Referatas: “Mūsų organizacijos ir jaunimas” skaitys
ja pneš s.ų rekomendacijų. Jie W M Svarlys.

sako, kad tai aiški monopoli- jq Diskusijos — atstovai prašomi dalyvauti.

Kai kuriė aldermonai kovo-'

ja-

LAKŪNUS REMIA FE
DERACIJA

11. 15 minutų pertrauka, kurios metu bus nusifotograj 
fuota.

12. Referatas: “Bendras veikimas ir artimiausi mūsų už
daviniai,” skaitys L. Šimutis, “Draugo” vyr. redaktorius.

13. Diskusijos — atstovai kviečiami dalyvauti.
Paleistus nuo darbo 22 (pi-’ 14. Svarstomi klausimai: a) pasaulinė paroda, b) katali-

nniau sakyta, kad 23) lakū- kiSka akcija, e) organizacijos ir draugijos, d) jaunimas, e)
nūs Chicagoj remia Amerikos v^so pasaulio lietuvių katalikų seimas, f) Eucharistinis kon- 
darbo federacija, kurie jai «Tes^s> & kat universitetas Lietuvoje, ir i) Vasario 16 d. 
priklauso. Federacija pareis- PaminėPmas-
kia, kad Century Air Lines 
kompanija neteisingai ir ne
teisėtai elgiasi su lakūnais.

IMA BOIKOTUOTI 
JAPONUS ,

15. Rezoliucijų komisijos pranešimas ir rezoliucijų skai
tymas. _

16. Sumanymai, pasiūlymai ir t.t.
17. Mandatų ir sveikinimų komisijos pranešimas.
18. Spaudos komisijos pranešimas.
19. Posėdžio užbaiga 6 vai. vakaro.

North Westem universiteto i 
pirmųjų metų studentės nus
prendė daugiau nevartoti ja-

Vakaras su programa
Po Konferencijos 7:30 bus vaidinama 4 veiksmų kome

dija “Ponas Dauganoris.” Tų pat vakarų bus bendrai pami
nėta Lietuvos Nepriklausomybės šventė. Kalbės adv. K. Čes- 
nulis, kap. P. Jurgėla ir kiti. » . . <

Vargonininkas A. Mondeika visų programų pagražinsponų gaminamų arbatžolių!
kaip valgyklose, taip namie ir dainomis solistų ir choro jėgomis, 
visur kitur.- ' Dr. P. Atkočiūnas, Komisijos sebr.

PAGERBTA LINCOLNO 
ATMINIMAS

WALL GATVĖJE ENTU- 
ZIJAZMAS

NUKAUTA 700 INDŲ 
KAREIVIŲ

IR

Vakar Chicagoj pagerbtas) NE\V YORK, vas. 12. -t 

penkioliką susirinkimų. Dau-1 A. Lincolno atminimas. Mo- Prezidentui Hoover ’iui sutin- 
giau kaip 30 asmenų sužeista1 kyklos, bankai, teismai ir ki- 'kant^ kongreso atstovai demo-
ir visa eilė riaušininkų areš
tuota.

ISPANIJA ATSIPRAŠĖ 
PORTUGALIJĄ

LISBONA, vas. 12. — Is
panijos radikalai įsiveržė į 
Luguardių, Pbrtugalijos pu
sėn, ir tenai pradėjo pulti ir 
naikinti jėeuitų savastis.

. Ispanijos vyriausybė pasiu
ntė atsiprašymo notą Portu
galijai. Pažymi, kad susekti 

1 kaltininkai neišvengs bausmės.

Dešimts plėšikų apiplėšė A- 
tlas Clothing Co. parduotuvę, 
6100 So. Halsted st.

tos valdiškos įstaigos buvo nž-kratai aMem 
darytos. Įvairiuose susirinki
muose pasakytos patrijotiškos 
prakalbos.

SUTIKO IMTI MAŽESNI 
ATLYGINIMĄ

Statybos amatninkų 31-a u- 
nija vakar neverčiamai sutiko 
už darbą imti 20 nuošimčių 
mažiau atlyginimo. Bet pažy
mėta, kad tik vieneriems me
tams.

Keturi jauni plėšikai api 
plėšė J. Honcock National Li
fe Insurance Co. ofisą, 733 
W. 64 gak

įdavė
projektų kraštų įvesti pinigų 
infliacijų, kaip jie sako, nors 
“paviršutinę,” t y. padidinti 
popierinių pinigų cirkuliacijų. 
Tuo būdu norima atgaivinti 
“biznį.”

Kaip tik šis projektas iškel
tas, Wall gatvėje kilo nepa
prastas entuziajazmas. Šerams 
kaina pakilo ir vyksta nepa
prastas jų pirkimas. Į porų 
dienų kainos iškilo keliais bi
lijonais dolerių. Piniguočiai 
tikisi daug pelnyti įvedus in
fliacijų.

LONDONAS, vas. 13. — 
Žiniomis iš Indijos, žiemių va
karų Indijos pasienio provin
cijoj ties Bannu įvyko kruvi
nos kautynės brįtų kariuome
nės su indais. Apie 12,000 in
dų susirėmė su kariuomene. 
Kovos lauke žuvo daugiau 
kaip 700 vyrų. Abi pusės daug 
nukentėjo. Kautynės dar vyk
sta.

LONDONAS, vas. 12. — Se
rgantį Anglijos ministerj pir
mininkų MacDonaldų aplankė 
karalius. /

ORO STOVIS

CHTCAGO IR APYLIN
KES. — šiandien saulėta; vi-

PLATINKITE “DRAUGĄ” dutinė temperatūra.

____ ______ ______________________________ _________ — -
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“D R A U G A S”
Ifielna kasdien, lAakyrua sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: Metami — $4.00. Pu
sei Metų — *3-60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- 
tina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Baily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Montlis 
— $3.60. Three Months — $2.00. One Month— 76c. 
Europe — One Year — $7.00. Slx Months — $4.00. 
Copy — .08c.

Advertising in "DRAUGAS” brlngs best results. 
Advertising rates on appllcation.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

POPIEŽIAUS SUKAKTUVES

Tai rašo, tai turi audijencijas 'arba atlieka 
Bažnyčios funkcijas. Valdo apie 350 milijonų 
įvairių tautų ir rasių krikščionių. Yra aukš
čiausias dvasiškas tų milijonų autoritetas.

MOTERŲ DARBO KLAUSIMAS

AR BUS KARAS?
(Pabaiga)

AR GALI KINŲ—JAPO
NŲ KARAS IŠSIPLĖSTI?

Mes jau kiek susipažinom su 
japonų karo jėgomis ir žino
me, kad jų. kariai pasižymi 
savo dideliu patriotiškumu, 
drausme ir kitomis geromis y- 
patvbėmis. Tai stipri ir rimta 
jėga.

O kokis gi yra dabartinis

Amerikos spaudoje šiandie vis dažniau 
imama svarstyti ištekėjusių moterų darbo 
klausimas. Kalbama apie tas moteris, kurių 
vyrai turi darbus ir kurios galėtų namie šei
mininkauti, bet neužimti pašalinių darbų, ku
rių ypač šiandie daugybė žmopių reikalinga.
Prieš tokių apgailėtinų netvarkų bedarbiai 
protestuoja. Jie reikalauja, kad ištekėjusios
moterys, kurių vyrai turi darbus, būtų paleis- .*4 j » . . 'japonų pnesas? Kinai, kurie
tos nuo visokių darbų kaip dirbtuvėse, taip anvn 
ir ofisuose. Tas vietas turi užimti bedarbiai, 
kurie reikalingi išlaikyti savo šeimynas.

Kaip matyti, tie protestai i/ reikalavi-> mu, nei drausiu© (disciplina) 
mai yra be pasekmių, nes tuo svarbiu klau- (negali susilyginti su dabarti- 
simu kraštas neišjudinamas. Daugelis pramo-j niais savo užkariautojais. Net

nei savo jėgomis, nei ginkla
vimu, nei kariuomenės virši
ninkais, nei tautišku vieningu-

Vasario mėn. 6 d. sukako 10 metų, kaip 
Šv. Tėvas Pijus XI išrinktas Bažnyčios Gal-i
va, o vasario mėn. 12 d. — 10 metų, kaip 
karūnuotas popiežium. Tų dienų šios dvilypės 
sukaktuvės minėtos iškilmingomis pamaldo
mis šv. Petro bazilikoj, dalyvaujant visiems 
Romioj gyvenantiems kardinolams, diploma
tams ir tūkstantinėms žmonių minioms.

Jo Šventenybė Popiežius, Romos Vysku
pas ir Jėzaus Kristaus Vikaras, Apaštalų 
Kunigaikščio Šv. Petro Įpėdinis, Visuotinos 
■Bažnyčios Aukščiausias Kunigas, Vakarų Pa
triarchas, Italijos Primatas, Romos Provin
cijos Arkivyskupas ir Metropolitas, Laikino
sios- Šventos Romos Bažnyčios Valstybės So
verenas ir Vatikano Miesto Suverenas — tai 
Pijaus XI titulai.

pijus XI ne ilgai dar Valdo Balnyčių, 
bet Jo nuopelnai Bažnyčiai tiek jau dideli, 
kad pelnija Popiežiaus Didžiojo vardų. Savo 
garbingo Bažnyčios- Takijfab rinllotarpių Po
piežius Pijus XI yį>ač pasižymėjo DiėVošve
ntųjų skaičiaus padidinimu, šv. Misijų pra- 
plėtiįnų ir visos eilės enciklikų gyvaisiais rei
kalais išleidimu. Štai, Popiežiaus Pijaus XI 
išleistos enciklikos: 1922 m. Ūbi Arcano Dei; 
1923 m. Rerum Omnium, Studiorum Dučėm 
ir Ėeclesiani Dei; 1924 m. Malimam Gravis- 
simamąue; 1925 m. Quas Primas; 1926 in. 
Rerum Ecclesiae, Rite Expiatis ir lniąuis 
Affictisąue; 1928 m. Mortabum Animos, Mi- 
serentissimus Redemptor ir Rerum Orienta- 
lium; 1929 m. Meus Noštra, <įuinqu4gesimo 
Anno ir Divini Illius Magistri; 1930 m. Ad 
Salutem in Casti Connubii; 1931* m. Quadra- 
gesimo Anno, Non Abbiamo Bisogno ir Lu- 
cem Veritatis.

Tai milžiniškas Popiežiaus, kaip vyskupo, 
kunigo ir mokslininko, rekordas. 74 metų am
žiaus stiprus senelis kasdien nuo ‘fyto ligi' 
Vėlyvo vakaro užimtas įvairiausiais darbais.

ninku tam priešingi. Yra priežasčių, o viena 
iš svarbiausiųjų, tai pigesnis moterų apmo
kėjimas. Tik pagalvokite, jei moteriškė gali 
atlikti vyro. darbų ir už tų darbų pigiau ap
mokama, negu vyriškis darbininkas, kaip gi 
galima pakeisti tokių, darbininkę.

Moterų įsigalėjimas pramonėje yra ypa
tingas reiškinys. Yra. tai kiekvienai valstybei 
ir tautai nenormali būtis. Senai gyvuoja teo
rija, kad visuomenės pareiga yra kiekvienam 
savo nariui diloti darbų arba išlaikymų. Ši 
teorija dar niekur nebuvo praktikuojama. Vie
ni Rusijos bolševikai giriasi, kad jie tų teo
rijų įgyvendino. Bet tai tik muilo burbulas.

Jei šiandie Amerikoj milijonai darbinin
kų, ypač tų, kurie turi išlaikyti šeimynas, ne-

nėra tiksliai žinomos kinų ka
ro jėgos. Kas svarbiausi#, Ki
nijoje labai trūksta tautos vie 
nybės. Kinų provincijų vadai- 
generolai jau senai kivirčijasi 
ir kovoja tarpusavy. Kinijoj 
visai prastas susisiekimas. 
Taip pat kinų vienybei labai 
kliudo bolševikams tarnaujan
tieji ginkluoti kinų būriai. An
trų vertus, svetimtaučiai turi 
savo. koncesijas Kinijoj, įvai
riausiais būdais išnaudoja ir 
suvedžioja kinus. Tuos svetim
taučius saugoja saviškės val
stybės kariuottienė ir karo lai

bumą, taip pat norėtų užval
dyti tų nesavarankiškų tautų 
ir pagrūmoti baltajai žmonių 
rasei. Taigi, m.t du konkuren
tai trokšta Kinų tautų turėti 
savo įrankiu savo tikslams sie
kti. Pirmenybė, greičiausiai ga 
Ii tekti japonams, kurie turi 
stipras karo jėgas ir* nebijo 
vidaus pavojų. Bet Sov. Ru
sija, nors ir sutraukė kariuo
menę Mandžiūrijos pasieny, ir 
jų kiloja, lyg ir grasindami 
japonams, bet ligi šiol nedrį
sta įsivelti į karo veiksmus. 
Mat, Sov. Rusijos vadai bijo 
rizikuoti dėl aiškių pervers
mo galimybių savo viduje.

Tautų Sąjungai neįstengus 
paveikti japonų, pradėjo sa
varankiškai veikti Kinija už- 
interesuotos valstybės. 

Didžiausias

Šiomis dienomis rišo pasau
lio dėmesį kreipia į save kinų 
Šanchajus, kurio vaizdas šian
dien yra nepaprastas. Š&ncha-

kus teks turėti laimi daug da
rbo Indijoje. Gal tik Austra
lijos valdžia gali būti užinte- 
resuota būti Amerikos pusėje.

jaus uoste prieš keletu dienu Į “ Amerikos pusėje” sakau dėl
buvo 155 karo laivai — pana
šiai, kaip Konstantinopolyje 
Kemal-Pašos vadovaujamų tu
rkų puolimo metu. Japonai čia 
laiko 13 kreiserių, 29 naikin
tuvus ir 15 mažųjų laivų — iš 
viso 57 laivus. Anglai laiko 
ten 6 kreiserius, 8 naikintu
vus ir 37 mažus laivus — iš 
viso 51 laivų. Jungt. Am. Val
stybės yra atsiuntusios 1 krei
serį, 8 naikintuvus ir 11 mažų 
laivų — iš viso 20 laivų. Pra
ncūzų yra ten 1 kreiseris ir 
17 mažų laivų. Ten yra dabar 
Japonijos 6000 karių, o kitų

to, kad, greičiausia, tik vienai 
Amerikai (J. A. V.) tektų ka
riauti su japonais. Bet J. A. 
V. vyriausybė ypatingai atsa
rgiai veikia ir “nęužkabina” 
pati nenorėtų pilnutinė pulti 
japonus. Japonai Jk taip pat 
stengiasi neišprovokuod J. A. 
V-bių.

Įdomu pastebėti, kad Mek
sikos spauda atvirai pasisako 
už stojimų J. A. V-bių pusėn, 
jei būtų reikalas.

Bet vis dėlto daug metų kai 
bama apie J. A. V. — Japo
nijos karo galimybę. Karui ki-

A. Matutis.

Senasis tėtušio
v* t

pažįstamas.
(Tęsinys) 

Džimis velijo, kad nepažįstamasis
būtų visai neatsiprašęs, tai būtų turėjęs
progos smogti jam per nosį. Tačiau ne
pažįstamojo linksmas veidas ir draugiškas 
balsas pašalino neapykantą ir Džimis pri
ėmė jo atsiprašinėjimų pakartotu mur
mėjimu: z

z — Tai niekis. , ,
— Šiandien daug žmonių, — pratarė 

nepažįstamasis. — Šis restoranas darosi 
kasdien populiariškesnis. Tur būt tamsta 
nuo senai lankaisi čia?

Nepažįstamasis nusišypsojo, o žėrin
čios jo akys įsmigo į Džimj.

— Čia tik valgau, kai laiko trumpa, 
— atsiliepė Džimis, stengdamasis palikti 
sau vienas. Tačiau nepažįstamojo akys 
tfaukė jį prie'jo.

įr rimčiausias 
japonų priešas yra Jungtinės galime iš to padaryti 
Am. Valstybės, kurių įspėji- Kiekivena didžioji valstybė, 
mų japonai taip pat nenusiga-1 kuri turi savo interesų Kini- 
ndo. Bet oficialiai to neparo- j joje, veikia visai savarankiš- 
do, o iš tikrųjų labai skaitosi kai ir labai atsargiai. Jokia

valstybių — 15,607 (ameriko-į lūs, japonai ne labai bijotų J. 
nų — 7,227, anglų — 6,680, A. V. laivyno — turi kuo jįį 
prancūzų — 1,700) ir kinų — (pulti. Jie labiausiai bijo J. A. 
40,000. Į V. aviacijos, kuri galėtų pulti

IŠVADOS. Kokias išvadas! 3UOS ’ šJavo bazilJ “ Aliaskoje 
ir Honolulu. Karui kilus, veik
tų . ginkluotosios jėgos. Bet

su šiuo savo priešu.
Nesenai J. Am. Valstybių

sąjunga prieš Japoniją ligi

šiandien dar kovoja diplomą-, 
tija. Žmonės nenori kariauti 
vien dė, kapitalistų interesų, 
bet, pašaukti į karų, vis dėlto

šiol nesudaryta. Greičiausiai. stengtųsi priešų nugalėti
sutariamai veiks tiktai nedi-65 karo laivai išvyko manie- ... , , ,.. TT . , ..... dėlės valstybių grupes.vrams į Havajų salas. Aiški

demonstracija — grūmojimas .....XT ........ sąjungai prieš japonus susijaponams. Nors oficialiai šiei /•’

jau vien dėl to, kad nereikėtų 
geltoniesiems vergauti ir ka-

Bendrai didžiųjų valstybių ir0 n,okMi- Bet
- deja — į visuomenės, norą

daryti kliudo ta aplinkybė,ivi*, jpov v.*, ----—--------j---- r--- . , laivai išvvko tik į manevrus,
gali gauti darbo, o daugelis ištekėjusių mo- «>• Tad kinams visais atzvil- w taia'iaivaį3 vežamoji de- kad v“W.vb'>! »«»». 
terų, kurių vyrai dirba, turi pelningus dar-1 giais yra labai prastai. Jų jė-i ^^ kariuomen5 >u prieš ikia V»M vd.oja
bus, tai jin yru kažkas nepaprasta. Todėl menkesnės visais; . Havajų bu. | tiktai galimybė kinus Jšnau
bedarbiai iš tikrųjų turi teisę reikalauti, kad atžvilgiais neturi tokios gan- i - vyka k toUau įdoti. Kiekviena valstybė turi
tokios darbininkės būtų paleistos iš darbo.

Čia negali būt kalbos apie tokias, mote
ris, kurių vyrai neturi darbo, kurios .turi iš- 
bnfrytĮ jšpmynų. —- mažus vaikus, arba kurių 
tyrai mažai uždirba. Tokius miete Ey a. neno 
romis turi sunkiai dirbti ir tuo būdu pesida- 
ryti pragyvenimų. t

Bet yra jaunų ištekėjusių moterų, kurių 
vyrai dirba, kurios neturi vaikų, bet eina 
uždarbiauti ir skriaudžia alkstančius bedar
bius.

Iš tikrųjų, kokiais gi tikslais tokios mo
terys dirba dirbtuvėse arba ofisuose? Žino
vai tvirtina, kad jų daugtūnas taip elgias 
vien tam, kad tūrėtų ‘gūtaimų’. Jos nori per
tekliuje linksmai gyvauti, neatsižvelgdamos 
į tai, kad tas be galo skaudžiai paliečia vi
suomenę. Kada jos šeštadieniais ir sekmadie
niais lėbauja, milijonai bedarbių ir jų vaikų 
šąla ir alksta.

Kaip kas nori, tegu galvoja, bet šis ne- 
notmaluinas turi būt naikinamas. Pati kraš
to Vyriausybė į tų dalykų turėtų atidžiau 
žiūrėti. Juk pačios vyriausybes aparate tas

— Įdomu, koks būtų rostbyfas? Ma
nau jį paimti: atrodo skanus, — komen- 
l^avo nepažįstamasis, kai slinko pro valgių 
barų. — Bet ir žemuogių pyrago negali
ma juk praleisti. Štai, paimsiu du, o pas
kui, kai sėsiva valgyti, tai vienų pyragų 
pavesiu lamstai.

— Ačiū. Nedaryk to.
Tačiau nepažįstamasis nepasidavė per 

šnekėti.
' — Prašau priimti mano vizitinę kor

telę, — pasiuke nepažįstamasis, kai abudu 
sėdosi prie stalo.

Džimis priėmė kortelę ir įskaitė: 

Empiros paminklų bendrovė

Jonas Baksteris, atstovas,

58 Broadway, N. Y. City.

— Po plynių I Koks tai užsiėmimas 
pardavinėti paminklus. — stebėjosi Lži- 
mis. t

— Ne taip bloga, kai supranti visų 
dalyką, — nusišypsojo Baksteris. — Koks 
gi tamstos užsiėmimas — paklausė Nel
sono.

’X '•K. v-5

svbės moderniškų kariavimo ir kareiviai entuziastiškai šau
kė apie pasimatymų Šangha- 
juje... Oficialiais pranešimais, 

tas laivynas, yra ginkluotas 
ir parengtas 9 , visokiems ne

numatytiems atsitikimams”... 
Kaip matolne? didžiosios va- ir be to dar turi pasiėmęs mai

sto vieneriems metams. Taigi, 
karo veiksmams yra parengti 
visų rūšių Amerikos karo lai
vai: dredpautai, kovos laivai, 
įvairių rūšių kreiseriai, lėk- 
tuvlaiviai '(veža po kelis šim
tus lėktuvų), nardantieji lai-

priemonių, kaip japonai. Galų 
gale, jų šąūksmo niekas neiš
klausė — nei Tautų Sąjunga, 
nei atskiros didžiosios valsty
bės. it!<

lstybės tik polilikuoja ir žiūri 
tik savo interėšį Kinijoje. Jo
ms visai nerūpi'kinų nelaimė. 
Vargšus kinus visada tik di
džiosios valstybės išnaudoja. 
Sovietų Rusija- labai norėtų
paimti savo valdžion tuos ke
lis šimtus milijonų laukinių į vai, naikintuvai, transporto
kirnį it stt ta geltonąja mase 
užlieti Kutopų, o gal ir kitus

laivai. Atrodė, kad tas įvykis 
bent Šalto vandens užpils įsi-

žemvnus. Bet atsirado kitas karščiavusiems japonams. Bet, 
drąsesnis Sov. Rusijos konku-į nežiūrint to, japonai tęsė savo 
rentas — japonai, kurie kai-į žygį toliau, tik pirmyn.

nenormalumas palaikomas ir pakenčiamas. 
Pasitaiko, kad ten kai kurių šeimy nų visi na
riai turi aukštai apmokamus darbas.

Nėra tikrai žinoma, kaip daug tų ištekė
. . — i į i.rTiMd.i

— Aš darbuojūos Adamanto apdrau- 
dos bendrovėje. Tačiau ar tamsta pada
rai gerų pragyvenimų, pardavinėdamas 
paminklus?

— Padaryti geresnio negalima. Kiek
vienas užsisako ir perka paminklus. Vis
kas, kų turi daryti, tai sužinoti, ar miru
siojo giminės turi pinigų.

Ir Baksteris pradėjo gyvai pasakoti 
tikrųjų gyvenimo istorijų. Džimis pamir
šo ir apie mylimų Katrę Morganaitę ir a- 
pie neapkenčiamų Džiovų Rehalj. Jis pra
dėjo domėtis, ar kartais nebūtų jain ge
riau, jei mestų dabartinę vietų ir imtųsi 
pardavinėti paminklus.

— Klausyk, tamsta ir aš galim pa 
daryti gerokų biznį. Aš džiaugiuos tamstų 
sutikęs. Tamsta suteiksi man vardus tų 
įmonių, kurie gauna apdraudimų paliki
mų. Tai tiė, kurie perka paminkius.

— 0 kų aš gausiu už tų Žinių sutei
kimų? — smalsiai paklausė Džimis.

— Tamsta gausi iŠ manęs vienų do
lerį už kiekvienų suteiktų man vardų. Ta
čiau tie vardai turi būti tikri ir papildyti 
teisingomis žiniomis..

savo rūpesčių,
Japonai Sov. Rusijos nebijo,

niekas .neatsižvelgia — viską 
sprendžia krašto vyriausybė.

Taigi, matome tik dabartinį 
dalykų stovį, kuris bet kurių 
dienų gali žymiai pasikeisti 
dėl kokių nors įvykių. Viskas 
pareis nuo aplinkybių ir nuo 
vyriausybių sprendimo. Tad

daugiausia skaitosi tik su J. sekime toliau įvykius Azijoje. 
Am. Valstybėmis. į p. Jurnėla.i _ . - •-

Ar galėtiĮ būti suktfmbinūo-f
ta L A. V-bių. Anglijos, Pra 
ncūzijos ir Sov. Rusijos sąjun 
ga bendram veikimui prieš Ja 
poniją? Jokiu būdu. Visų pii 
ma atpuola Sov. Rusija, su 
kuria kitos valstybės nesitars." 
O likusios kitos trys didžio
sios valstybės tarp savęs ne
sutaria dėl interesų skirtingu
mo. Būtent. Prancūzams pa
tinka kinų silpninimas ir nau
jos galimos koncesijos; jie 
taip įgijo Trdo-Kinus. Kinų 
nugalėjimas Anglijai nieko ne
kenkia; be to, anglams Uetru-

IAB0AR1ĮJ CENTRO 
VALDYBA

jusių moterų dirba. Bet jei jos visos- užsiim
tų namų moša ir vaikelių auklėjimu vietoj 
pašalinių darbų, krašte nedarbas nebūtų taip 
labai didelis.

-Pirm. -i. Nausėua 
1024 Centei tol. 
l’el. Lincoln 3044

J. Dimša 
3347 Aubum Avė.
Rasi. P. Fabijonaitis

2320 W. 23 Pi.
Ižd. Kun. Et Kudirka 

2334 8. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Avė

Z. Gedvilas
12022 S. Halsted St.

M. šilkas
10555 S. State St.

r. ■<
•— Tamsta sakai norįs gauti vardus 

gyvenančių apie New Yorkų?
Visai ne. Tamsta suteiksi man vardus•iš visų Jungtinių Valstybių apylinkių. Mes 

turime agentų visuose kraštuose ir aš 
gaunu kornišinų iš kiekvieno perkančio 
paminklų.

Tai visa gražiai skambėjo Džimiui.
— Betgi, dievdži, — prabilo Džimis, 

— juk kas dienų aš galėsiu tamstai su
teikti nuo 25 iki 30 vardų.

— Tai labai gerai. Tamsta suteik man 
šimtų vardų — ir gausi-visų šimtinę.

Čiaj Baksteris ištraukęs parodė sto
tų pinigų pluoštų.

— Štai, tie visi pinigai laukia tavęs.
Netrukus abudu atsistojo ir Bakste

ris užmokėjo už pietus.
— Aš užmokėsiu už tamstų, tarė Ba

ksteris. — Tamsta galėsi užmobėti kitų 
kartų. Čia sutiksi mane rytoj; tik nepa
miršk vardų parūpiiiti.

Džimis kūrė rūmus erdvėje. Dabar 
jis parodys Džiovu! Renaliui, kaip pri
dera viešai pasirodyti. Ir tai visa pada
rys savais pinigais, o ne kieno kito gau

tais, kaip kad Džiovui paliko jo tėvas.
Kas dienų per pietus Džimis sutikda> 

vo Baksterį ir į pinigus išmainydavo ap
draudimo palikimus gavusiųjų pavardes, 
visai nesusiprotėdamas, kad seklys (de
tektyvas) sekė šiuos susitikimus.

, Netrukus Džimis nusipirko naujus 
drabužius, vežiodavo Katrę į geriausius 
teatrus, vesdavosi jų į puošniausius res
toranus ir puikiausias šokių sales. Ir, ro
dosi, jis darė šauniau nė Džiovas Renalis. 
O gyvenimas tartum skendo džiaugsme ir 
džiuguliuose.

Betgi atsitiko, kad netikėtai mirė Ka
trės tėvas. Jis buvo gerai apsidraudęs 
Adamanto apdraudimo bendrovėje. Nūngi, 
jam mirus, Katrė ir jos motina liko pui
kiai aprūpintos tėvo palikimu.

Praslinkus kuriam laikui po Morga
no mirties^ Džimis nutarė aplankyti Kat
rę. Kai artinosi prie jos namų, jis pama
tė išeinantį Baksterį, kuris įsėdo automo
biliu ir nušvilpė savais keliais.

(Bus daugiau)

■ttUb



Šeštadicnin. vp.~ar;-' 1" DRAUGAS

VAJUS BAIGSIS GEGUŽES 29 D.
ENTUZIASTIŠKAS KONTESTININKŲ i paminėkite VASARIO 16 DIENĄITądtenąsukan- 

a o »ka jau net 14 mėty nuo Lietuvos Nepriklausomybes pas-

Tautiečiai—lietuviai katalikai! Visose kolonijose iškil
mingai su pamaldomis, prakalbomis ir susirinkimais tin-

■*-***».

ABRAOMAS LINKOLNAS dengimui. Dvi milžiniškos dry
žos vėliavos, perjuostos šilki
nėmis girliandomis, didingai’(Pabaiga)

Nors nebuvo katalikas, ta-
Padėkos diena, bet kartu h- .. . , . , T,, . .... • - . nusileido ties Paminklu. Pre
ke ir gedulo diena visai tau- ., x TT „ „, , „ zidentas U. S. Grant’as pareitai, nes ta dieną buvo pašau- . . . , , ,J. , , kalavo paminklo atidengimo
tas pats prez. Linkolnas. ' . x. . .
r. . . . , ,. . . garbe pavesti dviem narėms
Linkolnas mirė kankinio nu-. , „ . . .. . iš religines Seserų įstaigos,

šinskienė vėl oralenkė Stanciką Varakulis SerVlM sav° sūnų išvesta iš ilgos verguvės j laisvą gyve- gyvenime. Kai ji- tapo prezi-Į lr "ore J»“ <*«“« kad bent tuo badu pareikštu 
sinsioene vci jjruiei.K a ___ „imą. Supraskime tai, įvertinkime ir semklmSs 1$ tos ne- dentu 1858 m., at-i«veikinda-Į "u0 Jo m,r"s Prat»8°. <»<''“« jolns dčkinguma už jų pašiau

' ‘ ............. .... jo vardas šiandien gerai žino-1. ,. . ..i.I . . ,
'kojinių ir ištikimą tarnybą na
minio karo laikui.

“Paskutiniuoju momentu 
rengimo komisija pareiškė,

SUSIRINKIMAS kelbimo ir atgavimo. Drauge1 su visa mūšy tauta džiauki- ?iau tik<\)0 Dievą ir viaa- 
mės iškovotąją laisve, bet kartu prisiminkime tas aukas ,ne kamp atsiduodavo Jo Ap- 

Gubysta vis da konteste “prezidentauja.” Ra- ir sunkius kelius, kuriais mūsų Tėvynė—Lietuva buvo vaizdai. Visa tai reiškėsi jo 
v i • - -i ____ ;i__ ___erėmin «avn sūnų išvesta iš Uo'ns verflTuvės i laisva crvve- cvveniine. b
- v i f 1*1 • <• • IIIIIUJ. OUpi aoffliliiiv; uunuiiv ii ovnmuiivu ivo IIV"
Janušauską užpakaly paliko, Staniulis non tolimos praeities jėgų savo ateičiai ir lietuvybės išlaiky- mas su kaimynais viešai pa- 
Petrauską pralenkti ir savo “sosiedką” pa- mui Amerikoje! Tegyvuoja laisvoji Lietuva! Bet dar neiš- sakė: “Without the assistance 
vyti. Didelis Misiūno žingsnis

Pagalios jau nustatyta, ka- “žuvims”, t. y. tiems kontes- 
da baigsis jubiliejinis “Drau- tininkams, kurie toli pasilikę 
go” vajus. Jis baigsis GEG V- pasidarbuoti ir dideses zu-

mas kiekvienam amerikonui.
Jis savo gyvenimu sukūrė Ju
ngtines Valstybes ir už jas

With tbat assistance I cannot Paaukojo savo gyvyhę piliečių g
fail. Trusting in Him who can ’laisvei apsaugoti ir užtikrinti.

Dr. Gr. Valančius. g0 with me and! remain witb linkolno pergalė ir mirtis jam

vaduotąją Lietuvą stiprinkime savo aukomis ir drąsini- of tbat Divine Being who ever 
mals! attended him I cannot succeed.

ŽfiS 29 D. , vis” “praryti.” -Taigi, visi
Pereitą ketvirtadienį, Vasa- kviečiami Į darbą. Pajudinki-,

rio 11 d., Aušros Vartą para-, te ^mę, parodykite savo sv-' 
pijos mokykloje įvyko skaitlį-1!^! Darbą pradėkite tuojau.' 
ngas “Draugo” vajaus talki- Tki Gegužės 29 d. stengkitės 
uiikų-ių susirinkimas, kuria- i kiekvieną lietuvio namą įne-'

Lietuvos ūkis ir jo raida

(Tęsinys) įpiūvės ir stalių dirbtuvės tu-

you, and be everywhere for 
good, let us cotifidently hope 
that all will yet be well.” An
troje inauguracijoje viėl girdė
ta jį kalbant: “With malice

davė neišdildomą vietą pasau
lio istorijoje.

Linkolno palaikai buvo at
gabenti į Springfieldą (III.) 
geg. 3 dieną ir kitą dieną bu-

Visai kitoks vaizdas ir kitas toward none> with charity for Vo palaidoti Oak Ridge kapu

ligi gegužės 29 d. Tą dieną Amerikos Lietuva butų 
’ Vytauto darže įvyks metinis J™* ir juoda, kaip kad anais kūrus. šalia energingų pasta- 

laikais rusų carai norėjo. Mat, n£V atstatyti senąją pramonę, 
tamsius, neskaitančius lietu- teisingiau jos liekanas, naujoji 
vius jiems lengva išnaudoti ir Imtuvą sukūrė visą eilę nau- 
valdyti. Spaudos platinimo ta- 39 Pramonės šakų. Naujose są- 
lkininkai, pastokite tam kelią, b'Jtese visa Lietuvos ūkio stru 
Ne tamsumas, bet šviesa, ir ktQra griežtai pasikeitė. Žemės 
tiesa mūs (Amerikos lietuvių) ūkis intensyviau pradėjo ap- 
gyvenimą telydi! rūpinti žaliava smarkiai besi

plečiančią žemės ūkio produ- 
Kontestininku stovis iki va- ktij perdirbimo pramonę. Did- 

sario 13 d. buvo toks: Šiosios, prieš karą veikusios,
F. Gubysta 4335 S. Mozart pnonės turėjo tačiau, nesant

“Draugo” piknikas, tą dieną 
į pikniką bus> atgabentas nau
jas automobilius—“Studeba- 

ker” ir tą dieną tūkstančių 
lietuvių akyvaizdoje bus įteik
ta kontestiuinkams “Draugo” 
vajaus dovanos, kurią pirmos 
dvi — laivakortės j Lietuvą. 
Milžiniška “Draugo” ekskur
sija į Lietuvą išplauks Birže
lio 16 d., taip kad laimėję lai
vakortes kontestininkai lengvai'

jos ir avalynės pramonės ša- nish the worR wp arp m 
kos 
labiau 
kad 
dele
Per visą nepriklausomos Lie- vernment of the people, by the 
tuvos gyvenimo laiką galima people, for the people, shall 
pažymėti tik vieną pramonės not perish from the earth.” 
šaką, kuri paskutiniais 3 me- Jei tai visa suprastų šią die- 
tais smarkiai nukentėjo ir dar ną džingojistai ir bigotinin- 
iki šiol neatsigavo, būtent linų kai, krašto santvarka būtų ge- 
pluošto apdirbimo pramonė, į resnė ir žmonių laisvė tikybos į 
kurią labai atsiliepė pasauli- ir kalbos atžvilgiais būtų ap- 
nės linų rinkos krizis. Bet vi- saugota ir užtikrinta. Šių die- 
sos kitos Lietuvos pramonės ną šalies vairininkai toli at-

vyrui pastatyti istorinį pa 
D! minklą ties jo antkapiu. To pa

nčios vienuolynuose yra klau
zūros suvaržytos ir atsisakė 
nuo garbės atidengti paminklą. 
Dalyviuose kilo tikra konster- 
nacija. Bet generolas Sherma- 
n’as, kaip karo lauke, taip ir 
čia buvo lygus. Jo atmintis 
nuskriejo į tas dienas Kentu- 
cky valstybėje ir Memphise, 
kur šv. Domininko seserys (do 
mininkonės) aukojosi ir slau
gė jo komandos sužeistuosiusianlėfė anvn irflmvko via , •.m.iuę yra ju ajiinapiu. J. u VU- ge JO KOlUanflOS SUZeiSlUOSlUS

abiau gerino gaminiu kokvbe ^eHyRhar^0. savo kallw* Į minklo atidengimas jvyko 1874 įr mirštančiuosius kareivius.
£ -SK“7 n? natiOn: m-.8pal- 15 ”• Rdkia neporai- tai “Jri a?

................- under God, shall have a ne\v kad,jį atidengė dvi vie-
užsienio

aš
konknrenpilfl k- .i. r e j , A turėčiau šv. Domininko sese-Koiikurencija. ^th of freedom; and that go- n1inisą dnmlninknnė < Tu motu • * • • ,,įklausomos Lie- „f ,1.. , do'nln"'kone-- "><*« . n», tai ,o» neapviltų manęs.

anglų kronikas rašo:' “1874 | “Kun. P. J. Mackin’as, kurs 
m. spalių 15 d. rytmetį viskas 1 nugirdo generolo žodžius, ta- 
buvo padengta Paminklo ati-’ (Tąsa ant 4-to pusi.}

suspės su tąja ekskursija w- St’ Chicago, I11......... 398,050 atitinkamai pardavimo rinkai,
kti Ir ™ aižulio vii ' D. Rašinskienė, 1639 S. 50 sumažinti savo gamybą, kaip i „ . “?kti Lietuvon ir po didelio, kil-i - •• . r sakos per visą laiką nejautė silikę nuo Linkolno dvasios ir

American Bosch Radio
„ nans darbo tėviškės padangėje ’ p‘'en>> 111......... »»3»0 Pavyzdžiui metalurgijos ir o-

ramiai pasilsėti.
bent kiek žymesnio sustingimo, tikrosios pilietybės teisių. Jis

Kontestininkai 
pramato, kad gegužės 29 d. 
“Draugo” piknikas turės bū
ti toks, kokio dar niekad ne 
buvo. Mat, visi pirkusieji ti- 
kietą dėl naujo “Studebaker”

■- su tuo tikietu galės įeiti į Vy
tauto daržą, visi pirkusieji no
rės žinoti, kaiml teks toji ne
paprasta laimė, visi norės ma
tyti tuos kontestininkus, kurie 
Birželio 16 d. važiuos gimtinį 
kraštą aplankyti ir t.t.

Lenktynės tarpe kontesti- 
ninku tebeina

Tenka patirti, kad visų ko- 
ntestininkų tarpusavis santy
kis yra toks: gyvena, kaip bro 
liai, ale rokuojasi kaip žydai. 
Kad ir pereitam susirinkime. 
Lenktynių atžvilgiu, visi viens 
kito “neprieteliai,” bet susi
rinkime sėdi greta viens kito, 
kalbasi, patyrimais dalinasi ir 
įL Štai, Varakulis su Janu- 

įsku maloniai sveikinas, o 
tarpu lenktynėse Varaku

lis Janušauską užpakaly pa
lieka. Rašinskienė Stancikui. 
Gubvstai malonią šypseną ro
do, o lenktynėse Stanciką pra
lenkia ir Gubvstą pavojun iš-

, V. Stancikas, 1706 W. 47 dų ėakoa. Tuo tarpu alaus ga- j -r
tau dabar .I" „? J®1’931’ Iabf» n’8! žaruoju laiku, itin išplečia h>«i» Salį, sujungiant Pietų,

P. Varakulis 724 West 18 > Paklausai viduje žiniai pa- įg„ žiemilJ raWybėmis. Jis nu.
St., Chicago, III. 356,030 didėjo, Taip pat išsiplėtė, prieš

tai 1932 ištobulinta 
Radio pusė kainos 
tiktai......................

kos, kurios yra glaudžiai susi- malšino naminį karą. Jis pa-
rnu i Jr?UŠaUt?S’ ?rm S; kar* 2°x rld,ai' .i^os su žemės ūkiu, k. a. svie naikino verguvę ir davė paliua
’>Ot? Cct;’,C-ee,°’ 1 eoo3')5,Of>) • •f,'o,ado’ degtukų’ de- sto, mėsos konservų ir apskri- motiems vergams lygias tei-

A. .Stu-gmskas, 1628 S. 50 mes, tabake ir ypač medžio prodaktų i§dirW sės su visais šalies piliečiais, t
Avė., Cicero, III......... 2(1,570.npdirlpmo pramone. Be šių |- • , Gvvulininkvstei Jis >'ra pasakęs-' “Ir I could

M. Varkalienė, 6315 Sontii m°nių, jau nepriklausomybės save the Union u-ithout trec-
eoln avė., Chicago, III. 226,520 Pėdžioj, įsikūnė visa eilė nau-|ir Pi™i"™kV‘« pleHantte, vi-

siems-paaiškėjo būtinumas su- ing any a,ave' 1 would do it;
P. Petrauskas, 14 Johnson J9> kftlP pav. kartono, vilnų ir „sItsa+o and if I could save it by free-

k m i • , ,, , įkurti minėtas pramones šakas, - , JU,—U—XT str I,nn o,^r-k,r«rv ....................„i„ i . ..... mg sortie and leaving others
vpač kad ju gaminiai vis la- , hst., Binghamton, N. Y. dn9 apdirbamo, baldų, avaly-

................................. 213,960 nės, mielių, mėsos konservų,'
S. Staniulis, 6651 S. Talman virvių ir kiti fabrikai. Visų I biau pradėjo įsibrauti į pasau- alone, I would also do that.

,. . , , ., T.. . IVhat I do about the slavery. • • v • x • bnę rinką. Jų vaidmuo Lietu- , - , , » , ,Avė., Chicągo, III........  212,950 hl9 įmonių gamyba imta in- . and the colored race, I do be-
Ag. Gilienė, 1313 Emerald tensyviai racionalizuoti, aprii- 

Ave., Chicago, III. .. 211,090 pinant jas moderniškomis ma-
Misiunas, Roseland, III. 245 Anomis bei patalpomis.

W. 108th St.............. 140,030 . Lietuvos importe dėl to įvai
Rėkus, 1350 Wabansia avė., rių mašinų įvežimas, taip že- 

Chrcago, III. ......... 111,060 įnės ūkiui, taip pramonei, uži-
Grybas, 2244 W. Adams nia stambią poziciją. Savo plė- 

104,100 tojimosi procese Lietuvos pra- 
Arclier monė vis glaudžiau susija su

avė., Chicago, III......... 108,500 žemės ūkiu. 1929 ir 1930 me-
J. Aukškalnis, 1354 Hani- tai buvo sunkūs Lietuvos pra- 

son St., Gary, Ind .. 101,200 monei. Atpigus žemės ūkio pro
V. R. Mandravickas, 815-45 duktams, ypač grūdams ir lį

st., Kenosha, Wis. .. 100,800 n am s, kartu sumažėjo gyven-

St. Chicago, III. ... 
A. Žolynienė, 6709

vos ūky kaskart vis labiau sti T , ... ,.. ... .... eause I believe it belps to savepreja. Pieno ūkiai, aprūpinti ,, TT .
4 V • i V r 4 • • • the Union."techniškai patobulintais įrengi
mais, o taip pat skerdyklos, 1863 m. sausio 1 d. Linkol- 
ruėsos paruošiamieji punktai nas savo proklamacijoj pasa- 
ir vidurių taukų bei žarnų ap- ke: “And by virtue of tbat 
dirbamieji fabrikai vis dangė- power and for the purpose 
ja aforesaid, I do order and de-
’ Pramonės įmonių, kariese di clare t’,at a11 I,flrsons held as 
rba ne mažiau kaip 5 asmenys, ^aves ūiH1™ said designate

v * r • v States and parts of States are,1931 m. birželio menesy buvo , , ; . , „ .
1040, jose dirbo iš viso 21,063 and sha1' »*•

free; and that the executive 
government of the United Sta-darbininkai. Įmonės savo di

dumu pasiskirsto šiaip; įmo tes, including the military and
O Kazlauskienė, 4356 S. tojų perkamoji galia. Bet iš n*U’ uriose V" a 11navai authorities thereof, will 

Rockwell st., Chicago 94,2Q0 kitos pusės, žaliavos atpigimas asman9 ^ra /JT recognize and maintairi the
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. ir palanki pinigų konjunktūra! nuo asm. freedom of said personk. ” Pa-

Melrose Park, III......... 85,850 atpigimui kreditų, sumažino ' j”*00®8 su asm., po |,ajgOje tarė; “And upon this
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 gamybos išlaidas ir leido nu-150 K daugiau asmen9 ~ act, sincerely believed to be 

įmonės su 11,1.>2 asm. Taigi, an jugttee, warrented
Lietuvos pramonė yra smulki, by fhe Con8titution upon mT-'
prisitaikiusi vietos ūkio sąly- ,.įary nwes8ity> į invoke the 

____ _____________ j 8°mR ir gaminanti daugiausia consįf|erate judgement of man-
61,6D0 Ypač smarkus sujudimas' Wnd’ *nd the K™™™ faV°r

A. Condratas, 1706 S. Ma- nuo 1928 .m. pasireiškė staty-1 f" prodū^. ptMn°' of Almighty God.”
yomencing avė. Phila, Pa. bos šakoj, todėl plytinės, lent-'™ JT inioae» W . Paliuosavęs vergus Ir su-

................................. 40,700 ;medžl° pramonė 8Ū 198 1raon5‘ triuškinęs sukilėlius maištinin-
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- Ct., Cicero, UI............. 17,700 tr"8 drabužn» bei avalynės kus, jis įsigijo daug priešų,

stato. Stnlginskas su Janušau-, p], chicago, III...........  68,500 mušti gaminių kainas. Todėl
aku rods didžiausi ‘ tavorš- Bugentavičius, 1616 N. Lin- Lietuvos pramonės pasiprieši
nai, bet lenktynėse Stulgin- coln gt Chicago, III. 61,900 nimas bepradedančiam reikštis
akas žada Janušauskui atsily
ginti tuo pačiu, kuo aną sykį 
Janušauskas Stulginską “pa- 
čestavojo”. Staniulis, pralen
kęs Gilienę, vejasi Varkalienę. 
Didelis Misiūno (žingsnis pir
myn taip pat visiems baimės 
daro. Čia ir matome, kad dar
be, lenktynėse visi kontestinin- 
kai tikrai rokuojasi kaip žy
dai.

Mažosioms “žuvims” duo
ta progos dideles “praryti”

Kontestininkų nutarimaa va 
jų baigti Gegužės 29 d. duo-

A. Valančius, 1226 S. 50 ūkio kriziui buvo didelis, 
avė., Cicero, UI. ...

pramonė su 157 įmonėmis. Lie- kurip pplno netekimo ir
_________  _.o.........,____ tuvos Pramonė 1931 m. paga- }fi griežs dantimis ir

Gaižauskas, 148 E. 107th st., kegan, III. 6,250,mino maždaug už 300 mil. litų. kėginogi jį nužudyti. Gaudavo
Roseland, III.................. 31,910 J. Balsis, 610 Wall St. Rock ĮL,etuV08 vidaus nnka yra ne- daug gragįnan^ iai§kų, ta-
\ J, Vaičaitis, 424 Dean St., ford, III. 5,800 dldel* ’r dėl t°l.ne. T8°8 *iftu j tai neatkreipė dėmesio.
Setanton, Pa.................. 25,850 Varaitis, Lnzerne, Pa. 1,000 T™*8 /TT*. f,nkanMU Kai jį kariai ir slaptoji sar-

Bacevičius, 1850 Vabansia M. Povaitienė, 700 S. 9 st.!8’Plėstb °Priausia8 per»pekty- saugojo, visa tai jį ne-

plewood avė., Chicago, III.
............... 32,000

Avė. Chicago, III. ..
Ip. Taruška, ............ 20,350

A. Nemčiauskaitė .. 8,500 
Sutkus 1007 Eight st.,Wan-

BUDRIKO Krautuvėje yra pasirinkimas 
Bosch Radios įvairiuose kabinetuose. Jūs 
gausite didelę nuolaidą už jūsų seną radio ar 
Victrola.

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

TEL. BOULEVARD 4705

Gražus Radio Programas nedėlioję 1:15 
iš W.C.F.L., 970 kyl. kur kalbės Lietuvos 
konsulas Kalvaitis.

24,200 Herrin, III..................... i ^jas plėstis turi žemės ūkio pra ramino; jis norėjo būti liuo-
monP* sas. 1865 m., balandžio 14 <J.

(Bus daugiau) Vašingtoną bnvo Taikos ir
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

, da gražios progos mažosioms! A. Langman, 1334 So. 48 E. St. Louis, III. 1,000
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VILNIAUSREiKALAl
LIETUVIAI AMERIKOJEeittin tarptautinio tranzito rei

kalavimus Lentvaravo — Kai
šiadorių geležinkelio ruože. 
Kis raportas Tarybos buvo di-j \ ». . • skusuojamias praeitų m. sau-pavykus Tarybai įssuręsti te-! . ... .... .. ..... . . ; , 7 . ,sw 23 d. Tų dienų as leidau intonnio ginčo tarp Lietuvos,... .. • I sau įsdestyti motyvus, dėl kuir Lenkijos, ji 1922 m. sausio j . , . , . . i. ” nų Lietuvos vyriausybe negu-113 d. priėmė tam tikra rezo-1... .. .. . ,x •.. . .... *lejo priimti tranzito komisi-!Sausio 28 d. Tautų Snjun-[liucijų, susitaikinimo procc-

TEISIŠKAS LIETUVOS 
STIPRĖJIMAS KOVOJE 

DĖL VILNIAUS

1 LIETUVIŲ KATALIKU 
VADUS

Brangūs iy didžiai gbrbiami ivauti. 
kun. klebonai, kunigėliai, pro-' V:30 vai. vakare minėtoje

_ _ __ fesijonahn ir visuomenės va-: svetainėje bus labai graži pro-
ietuvos Lenkijos su Taiybai p. llymans, tuometi- ojtttm£o Tarptautinio Teismo sekmadienį vasario 14, gramą paminėjimui vasario
byla.'Ispanijos at-'nis šio klausinio pranešėjas,! . |d.* r' j r , nnnnionps. 'I Mjnst.nniK tpunio

Savo raporte jos antrosios išvados. Tuomet 
Taryba nutarė atsiklausti Nugos Tarybos pesėdy buvo sva- durai baigti 

rstoma Lietuv
sisiekimo r—’į nuomonės. Tamstoms teismo
stovas Zulueta, šio klausimo aiškiai pareiškė, kad svarbia-17 , . r > [nuomone yra žinoma
pranešėjas perskaitė Vyr Tei-iusia klintis teisingam klausi-'

I automobiliu. Tai bene pirmų imiero parap. svetainėj. Kal- 
! sykį Sheboyganas bus atstu- į bėtojai bus kun. S. Draugelis,

--------- . Įvaujamas parapijos ir draugi-I teisėjas W. B. Leves, adv.
nferencijoj, turi turėti maudu minėtame suvažiavime. Į Hubert J. Horan, mūsų vie- 
tus su valdybų ir vietinio kie-į

! Bono parašu.
[ Svečiai taip pat gali daly- PHILADELPH1A, PA.

V KJtinis kleb. kun. J. J. Kaulakis. 
Tad kviečiami visi Pliiladel 
phijos lietuviai gausiai susi
rinkti.

S. Bairunss
Mūsų mieste įvyks vasario 

16 d. paminėjimas šv. Kaži-PLATINKITE “DRAUGĄ”
mūsų parapijoj,* Ciceroje i16 dienos, bei Lietuvos Nepri 

|įvyksta svarbi Vakarinių Vai-įklausomybės sukaktuvių šve- 
stijų • Katalikų Federacijos j ntės. Visų kolonijų lietuviai 
Konferencija. Kviečiu visu.-> nuoširdžiai kviečiami daly

LACHAWICZ IR SONUS
PAGEABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Kokių gi pamokų duodamo išsprendimui glūdi fakte,
kad gen. Želigovskio karino- mums bylos eiga nuo 1922 ui. 
menė laiko okupavusi Vii-1 gruodžio 13 d. rezoliucijos iki 
niaus teritorijų. j Teismo sprendimo? Pamoka

n, , . ... lyra tokia, kad negalima sure-Tuomet taip Lietuvos ir Ja.- p °
. ? ............... . .. -j • ___ .... guboti Lietuvos Lenkijos san-pareigoįa Lietuvos dabartine- nkijos susidarė ypatinga pa- -y. .

nūs aplinkybėmis imtis reika- Mėtis, žymi ,tuo, kad tarp ją ‘^ingunm
lingu priemonių traiikui ar nėra jokių santykiu, bet nėra ““ nebus t^Pt^bn,jkykune. Draskančią vilkų

kai kurioms trafiko kategon- ir karo veiksnių. Tokia pade- , - . ® ca&’ 18 e j apie mūsų katalikų, visuome-
tis tebėra iki šios dienos. Lie- beskĮria Lietuvą xr Lenkiją, xr! nę (gftl ir visuomenėje) yra 
tuvos vyriausybė atsisako už- šis sprendimas nebus abie- iinemaiža. Nebūkime sanidinin-
megzti su Lenkija santykius, PusiT pripažintas. Pamoka j kais, bet ganytojai ir vadai

Kristaus Šviesoje.

smo 1931 m. spalių 15 d. spre 
ndimų:

“Teismas vienu balsu yra i 
tos nuomonės, kad galiojų ta- 
rptautiniai pasižadėjimai neį-

dalyvauti minėtoje Konferen
cijoje. Jeigu esame vadai, vi
suomenės mokytojai, tai bran
gieji, nepalikime savo minios, 
savo žmonių, nesišalinkime 
nuo jų, bet veskime juos, mo

jams Lentvaravo — Kaišia
dorių linijos ruožu atidaryti". 

P o-to, Lietuvos užsienių rei

vauti.
Konferencijoje bus daug 

svarbių dalykų svarstoma. 
Laiškus ir pasveikinimus-siųs 
kitę šiuo adresu: '

1515 S. 59th Avė., Cicero, lll. 
Pilone Cicero 231. — care of 
Rev. H. J. Vaičiūnas.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

kalų min. dr. Zaunius padarė' kurie galėtų būti suprasti kai- 0 lau yra a, ad visos pas 
tokio turinio pareiškimų. Ne!po pripažinimas iš Lietuvos an^os’ ir rftBK1
pirmų jau kartų Tautų Sąjnn- pusės teritorinio statuto, su-
gos Tarybai tenka svarstyti sidariusio Lenkijai sulaužius
Lietuvos Lenkijos santykių j Suvalkų susitarimų Nebuvi-
klausimų. |mų santykių su Lenkija Lie-

... , , • Ituva laiko griežtu ir nuolali-Kilus susirėmimams tarp Lie . ° .... , . i niu protestu prieš tų smurtų,tuvos ir Lenkijos karinome- r . . , •
. . ...... . ... j Įvairios pastangos turėjo minių, vyriausiai didžiųjų alija-i* . , ., I eiti niekais, ntų valstybių tarybai ne kar-1

darytosios 
pastangos sureguliuoti padėt j, 
aplenkiant ginčo pagrindų, 
pasmerktos nueiti niekais:. 
Štai kokia šiandien padėtis. 
Taika, kurios rūmai tegali bū
ti pastatyti ant tvirtų teisės 
ir teisingumo pamatų, kurią

SHEBOYG AN, WIS,
X Vasario 8 d. laidojom iMums veikimo darbai yra 

paties Dievo užbrėžti. Dirbki- J°nų Gataveckų. Velionis mi
me visi, kaip vienas, nes da- r§ savo namuose, sunkiai pa r 
bar yra laikas, ir patogus lai- sir^ aPie 4 mėnesius vėžio I

liga. Kadangi buvo senas pa- - 
rapijonas ir priklausė prie 3 į 
draugijų, tai laidotuvėse da-1 
lyavo daug žmonių. Liko nu-' 
liūdusi žmona ir du sūnus, I 
Antanas 20 m. ir Viktoras 12 

.m., Lietuvoje brolis ir sesuo. 
'Tegu Viešpats suteikia jam 
amžinų atsilsį!

X Iš Sheboygano jau yra 
X Vasario 14 d. 10:30 vai.: išrinkti keli draugijų atstovai 

rytų, per Samų Šv. Antano'vykti į Cicero, III. vasario 14 
lietuvių bažnyčioje prasidės-d. i Liet. Kat. Vak Valstybių 

d "tJetuva” šudariT’taikoš"'su-: bėnk pradėti tiesinis dery-' P“ to kalbėjo Lenką užs. r.'Konferencija-Vakarin.ą Vai- 1 konferenciją. Jei tik oras bus 
tartį su Rusija pagal kuria 'tas ir jas vesti su aiškiu re- “«“• Jls ste"S«si sumažinti-stybių Liet. Katalikų Federa- įtinkamas, bus galima važiuot 
Lietuvai buvo grąžintas suve- fervu, kad “H rezoliucija sprendimo reikšmę,pa-
renitetas į teritorijų, į kurią kaine neliečia klausimų, dėl r®zc aiuas 
įeina ir Vilnius. Netrukus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos at-

įgyvendyti mes siekiame, ir 
Toliau, Lietuvai atkreipus <vįsį esam pasiryžę, tol pasi

jautų Sujungus dėmesį į kai tuščias žodis, kol valsty- 
kuriuos Lenkijos vyriausybės Tautų Sujungus narys, pa
žygius Vilniaus krašte, lary- jarįusį tarptautinį nusikalti- 
ba, norėdama pašalinti nerio- in.^ nebus priversta atitaisyti 
rmalių padėtį, kuri grėsė dai skriaudų valstybei, kuri buvo

stinę, paliko anapus Lenkijos, labiau paastrėti, pasiūlė Lie- to jos smurto auka. 
sienos. 1920 iii. liepos mėn. 12 ' tuvos ir Lenkijos vyriaus/- i

tų teko svarstyti Lietuvos Le
nkijos santykius. 1919 m. gru
odžio 8 d. ji nustatė provizo
rinę Lenkijos sienų, kuri gavo 
Curaono linijos vardų. Ši lini
ja Vilnių, amžinų Lietuvos so

kas.
Visi atiduokime — kas Die 

vo — Dievui, o kas Tėvynės—- 
Tėvynei. Pasisekimas bus už
tikrintas. Dievas laimins.

Kun. H. J. Vaičiūnas

Pagražinta išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ i

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829

1, ILL

kad Lietuvos de-
kurių abi vyriausybės " turi le«atas stengiasi perkelti teeh- 
skirtingų nuomonių”, t. y., “k,I1‘-. J“ndini klausimą 

ytovu buvo laisvai pasirašytas 'neliečiant Vilniaus teritorijos i Pobtinę plotmę. Jis j poiiti- 
susitarimas, kuriuo Vilnius padėtie* Tuomet dar kartą Lietuvos delegato, prie-

cijos Seimas. Sumų laikys 
gerb. kun. J. Kloris, pamoks
lų sakys gerb. kun. Anasta
zas Valančius.

buvo paliktas Lietuvos admi
nistracijai. Šis susitarimas bu-

1 kaistus neatsakinės.paaiškėjo, kad tiesioginės de
rybos, išėmus iš jų klausimą, ! Tautų Sąjungos Taryba pri- 

vo sudalytas dalyvaujant ir ' kuris sudaro pati lietuvių len- ėmė pranešėjo pateiktų rapoi- 
kų ginčo pamatų negalėjo tų apie tai, kad ji ima dėmė- 
duoti norimų rezultatų. Po to'sin Hagos Tribunolo sprendi- 
Taryba pavedė T. Sų-gos tra- mų.
nzito komisijai pateikti rapor 1 T„ . . , , T • .

T .. . I Is to matome, kad Lietuvostų. Komisija pasiūlė: 1) įsdir-■ ■, . . ,7 ... . »-r pozicija tarptautinėje arenojebti taisykles miškui Nemunu . . .... yra žymiai sustiprėjusi. Ha- plykdyti; 2) sudarvti adimni- .1 J . . . , agos sprendimo reikšme yra
riausybės ir pati Tautų Sąju- stratyvm.us .r turnikus su- be labtti

uga, kokį tai sukėlė pmapik-j srtarnnus suginti nuolat,- tl, s, junga taip )Mt jai pripa. 

tinimą pasaulinėj opinijoj.-Ne imam judėjimui, atitinkam Ta. yfa

____ g. , .___ .. ____ ___  ■ I
moralinis ir teisinis pliusas

globojant Tautų Sąjungos ko
misijai. Bet šis susitarimas 
tuoj buvo sulaužytas Lenkijos, 
kuri puolė Lietuvos kariuo
menę ir 1920 m. spalių 9 d. 
užgrobė -Vilnių. Tamstos atsi 
menate, kaip reagavo į tai vy-

ABRAOMAS LINKOLNAS

(Tąsa iš 3 pusi.)

nklų ties Linkoino antkapiu.
“Kun. P. M. Baike, kaipo mQtn* kov°je dėi Vilniaus

Visi delegatai Iš visų kolo 
nijų ir apylinkės 10 valandą 
rytų susirinks Šv. Antano pa
rapijos svet. Iš čia 10:20 vai. 
vietos klebonas gerb. kun. Vai
čiūnas procesija nulydės de
legatus į bažnyčių.

Patartina, kad delegatai-ės, 
ypač vietiniai, eitų prie Šv. 
Komunijos. Po Sumos parapi
jos salėj delegatams bus pie
tūs.

Konferencija prasidės lygiai 
2-vai. popiet, Šv. Antano pa
rap. salėj, (kamp. 49th Court 
ir W. 15th Street).

X Visos Chicagos ir apy
linkės parapijos su draugijų

rė: “Beje, aš turiu šv. Domi
ninko seseris i(iš Kentucky va
lstybės), kurios moko mano- 
parapijos mokykloje. Bet jos 
yra Jacksonvillėj. Aš esu tik 
ras, kad jos neatsisakys, lei
džiant J. E. vyskupui Baltei.’

“O kur gyvena vyskupas?“ 
-r- tuojau paklausė preziden 
’tas Grant’as. — “Mes gausi
me vyskupo leidimų. Tamsta, 
generole Kherman’e, įsakyk 
prirengti spedalinį traukini, 
kai aš telegrafuosiu vysku- 
ptli.” Ir netrukus prezidentas 
Grant’as gavo vyskupo tele
gramą, kur vyskupas Baltes 
autorizavo seserį Južefinų 
M<-aglier’aitę, Šv. Patricijaus 
mokyklos vedėją Jacksonvillėj, 
paimti drauge kitų seserį ir 
tuojau vykti Springfieldan, 
kur jos, pagal prezidento rei
kalavimų, turi atidengti pami-

bažnytinis atstovas, lydėjo į 
Ka pi tolių abidvi seseris 35 - 
mylių kelionėje. Procesijoje, 
kuria pradėta ceremonijos, 
prezidentas su palydovais ge
nerolais, pasipuošusiais viso
mis regalijomis, užėnrė pirmu
tines karietas; po jų sekė pa
minklo atidengėjos — dvi do- 
mininkonės — kuriĮj papras
tas, tačiau gerbtinas juodas 
baltas rūbas, darė Kont
rastą ir skynė nuo kitų pasai, 
lininkų dalyvių.

“Ceremonijos tęsėsi kelias 
valandas. Pagaliau Illinojauo 
gul įeinat o r i aus Oglesby pra
kalba ĮMisilmigė ir tūkstantinės 
minios laukė tyloje. ŽbnklaX 
buvo duotas/atidengėjoms, at
skleidžiant tikrą Linkoino sta 
tūlų. Kai pasipylė aplodisme
ntai, tai domininkopės seserys, 
pasišalinusios, dingo iš minios 
ir vėliau gTįžn Jacksonvillėn.”

Samat-a.

P. Jrg. atstovais, dalyvaujančiais ko

VIENYBĖ-
-STIPRYBĖ

Garų ir teisingą patarnavimų galite gauti 
SAVO Baakoje ...
Taipogi, dabar yra gera proga, turintiems 
pinigų, nusipirkti mažus, bet užtikrinau 
čius pirmus morgičius, nešančius še<tą 
(6%) nuošimtį.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

NAUJAS IŠRADIMAS
.OKKS5.N1O GALINGA MOStlS, 

kurios vasuulią per Šimtus metų lau
kė jau yra gitava. Deksnio Galinga 
Moslis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtin
gų elementų, iŠ visų kraštų svieto 
ginų visokių medžių aliejų. Deas- 
nio Galinga Moslis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Keuma- 
tizmų? Kaukų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Kaukų, Kojų tirpimą, ir ar- 
šalusj kraują, nikstelėjiiną ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

beksuio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKBN’8 NEW DISCOVEKK 
OJNTmLnT. Kaina 76 centai. 
DEKEN’S OINTMENT CC.

HARTFORD. CONN.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mieslo Ofisas 77 W. Washington ųt 
iioom 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
I 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Eafayette 7337

Narnų Tel. Hyde Park 3395

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALDE STREET
Room 1934 Tai. Randolph •*«! 
Valandos nuo 9 ryto Iki I vai. vak 
1241 So.Jlalated SL Tel. Vlctory 9541 

Valandos — T Iki 9 vakare
Utarn.. Ketv. Ir Rubato* vakaro

f---------------------- ;----
Į Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
' Attorney At Law 

11 8. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su- 
hatoB nuo 7:30 Iki 9 |

(300 S. HALSTED STREETTaL Weatwotth 11(1

Laivakortės į Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU 

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

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA’.

DRESDEN FEB. 18 
EUROPA FEB. 27

BREMEN FEB. 20 
BREMEN MABGH 9

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

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

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

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

Tel. Yards 4669

f

Dienos i

LIETUVĄ
Greičiausi 

Garlaiviai Pasauly

BREMEN ’ EUROPA I
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš

BREMGRHAVEM | LIKTI VĄ 
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 

gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 
U/.sisakykit vietas pas vietinius agentus, rei
kalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant grei

čiausią patarnavimą

North German Lloyd
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A CHALLENGE

CICERO VICTORS OVER 
T0WN OF LAKE

Brighton 21

Darisli, rf........

Rainis, Bridg. 17
Sholis, Bridg. 18

6
3

40
39

COUNCIL 4 ADO

The Knights of lithuania 
Basketball League of the Chi
cago District hereby issues a 
challenge to tlie Knights of 
Lithuania basketball teams of

fg. ft. p. ■ other cities in the Middle 
1 0 01 West to a basketball gante in 

Cicero handed Town ot i-a Taperauskas, lf........ 1 10 Chieago. Gamės with teams
ke its first defeat 14 to 13 in Alutis c 0 2 3
an exciting gante. Botlfteanis Voveris, rg. .......... 0 1 0
played a cautious gante resort- Semetis, lg................ 3 0 1
ing more to defense than ^f- dhaisfts 114
fense. Cicero opened up witli'žvibas ..201
an early attack wltich entįed Zaura 0 0 0
in their favor 7 to 3 at the
l'irst ųuarter. In the second 
ąuarter botli tearus scored t v. o 
tieki goals apiece. Town of 
Lake carne within one poir.t

tosses. Būt Cicero inoreased 
its lead with a long shot by 
Balsis the third ąuarter end- 
ing 13 to 10. The fourtli quat- 
ter found both leants closely 
defending their goals. A field 
goal by KarchaUskas and a 
free toss by Krouse of Town 
of Lake tied up tlie score. 
Budrick of Cicero counted a 
cliarity toss after which neitli- 
er team was able to score. 
Tite gante went off after tvo 
minutes of spirited playing.

The outstanding player of 
the gante was Petrulaitis of 
Cieero. Uis abi lity to get the 
tip-off and the bąli off the 
back board gavę Cicero a de- 
ciding advantage.

Budrick of Cicero won scor- 
ing hohors. Krause, Lauraitis 
and Karchauskas were the 
outstanding players for Town 
of Lake.

Town of Lake’s defeat plac- 
es four tehnis in a tie for 1-st 
place.

Providence could not dup- 
licate its feat of lašt Sunday 
and went down in defeat be- 
fore Brighton 21 to 17. Chu- 
dis of Providence kept the 
Providence in the gante with 
thirteen points. Žvibas arui 
Semetulskis starred for Brigh
ton.

West Pullntan was adntinis- 
tered its eight defeat by No- 
rth Side 24 to 18.

In the gi ris’ gante Bridge- 
port defeated Marąuette in an 
unusual gante 14 to 0. Neither 
team scored a free tlirow.

THE SCORES 
Cicero 14

\ fg. ft. p.
Budrick ,rf....................2 2 3
F. Žukauskas, lf.........0 0 1
Petrulaitis, c. -......... 1 1 4

Totai 8
Providence 17

5 9

fg- ft. P-
Raspbid, rf.............. 0 0 o;
Beckonaitis, lf. ..-. 1 0 2
Stumbris, c. .......... 1 0 1
Cernauskas, rg........ 0 0 3

iChudis, lg............... 5 3 2
jFrankowich ............ 0 0 1

‘ Totai 7 3 9
North Side 24

fg- ft. P-
Naikelis, rf............. 4 1 0
Zalenas, lf. .. ......... 1 oo 1
Rutkauskas, c.......... 1 0 0
Nausėda, rg.............. 0 0 1
Savickas, lg.............. 1 0 1
Andreivs ................. 2 2 0

Totai 9' 6 •>o
West Pulkim 18 •

fg- ft. p.
Savičius .................. 2 i0 3
Meskis .............. . 3 o"
Pavilonis .............. 1 1 2
Shedvila§ .. 2 0 2
Rimkus ................... 0 0 4
Urbonas ................. 0 1 0
Konstant ................ 0 0 0

Totai 8 2 13
GIRtLS

Bridgeport 14
fg- ft. P-

Juronis, rf............... . 1 Q X
Pakutis, lf............... . 2 0 2
Alberts, c................ 0 0 0
Zemik, rg........... . . 3 0 1
Gudmonas, lg.......... . 0 0 1
Beinar ................... . 1 0 1

, Totai 7 0 6
Marųuette 0

fg. ft. P-
Juška, rf................. . 0 0 4
Vaitkus, if............... . 0 0 0
Juozaitis, c. ........... . 0 0 0
M. Juozaitis, rg. ... . 0 0 0
Mironas, lg.......... . . . 0 0 • 1
Druktenis .............. . 0 0 1

Totai 0 0 6
TEAM STANDI NGS:

v'n.Hio«
Brighton
Bridgeport

.J. Žukauskas, rg. ... 0 0, l'Town of Lake
Balsis, lg................. ..2 1 lt
J urgel ................... ..0 0 o|
Taizunas ............... ..0 0 OiI

Totai 5 4 10
Town of Lake 13

fg. ft. p.
Karchauskas, rf. .. ..2 1 1
Krause, lf............... ..2 1 2
Vanagas, c.............. ..0 1 1
Ba.jorinas, rg......... .. 0 1 O4.
Lauraitis, lg........... ..0 0 1
Vaičkus ................. .9 0 1 1'

Totai 4 5 8

W
7
7
7
7
4
3
3
2
1
0

L

1
1

1
1

o
6
7
7

,of the foremost in our midst,
-------- - Į and how it could dwindle

With the beginning of the down to- practically nothing, 
Lenten season, Council 4 is is rather ainusing to all con- 
sponsoring a vivid reaction of cemed. Phooey, whoever en 
the “Passion Play” on the tettains such ideas mušt come
screen Sunday and Monday 
(February 14 and 15); com- 
mencing at 7:30 P. M. Sharp; 
at the new Providence of God 
hall.

which is going even out of ve us one more chahce to re- 
bounds to stage bigger and i deeni our prestige and re-

from Detroit, Cleveland, or 
Wisoonsin are desired. The 
gaines are to be played on 
Sunday. For further inforpia- 
tion kindly refer to A. Zickus, 
1616 So. 50th Avė., Cieero, III.

KNIGHTS OF LITHUANIA 
ATHLETIC A66’N 

NOTICE

What an opportunity to see 
this significant feature—alse, 
sacred ntusic in aecontpani- 
'inent by noted artists.

Bring your friends and fa- 
mily, how they will enjoy it!

A courteous staff of ushers 
shall be there to wait you.

We knovv you will come.
Twitterette of Coun. 4

Pc£
.875
.875
.875
.875
.444
.375
.375
.250
.125
.<*>(>

West Side 
Indiana Harbor 
W. Pullntan

LEAD1NG SCORES: ..
fg ft tot 

Stumbris, Prov. 23 10 56 
Dob-r a Volskis, WS. 20 14 54 
Krause, T of L 21 9 51 
Zvibas, Brigh. 18 13 49
Najkelis, N. S., 20 . § 48
B. Budrick, Cicero 20 5 45

Through some untirįng ef- 
forts of one of the association 
officers M. E. J. Geiger, Sport 
Editor, the “Chicago Ameri
can ” aocepted an invitation 
to attend our meeting lašt 
January 8th. Due to some un- 
avoidable circumstances Mr. 
Geiger was unable to attend, 
būt be sent a letter express- 
ing his regret:

The letter:
To the Boys of Knights of 
Lithuania Athletic Ass’n:

lt is with deep regret that 
I connot be witli you tonight 
and give you a little of my 
time and some kindly words 
that might guide you on and 
lead you to those high ideals 
for which your organization 
stands. Būt a previous enga- 
gement prevents,

Hovvever, let me assure you 
tliat I am with your organi 
bation in spirit and that any 
thing I or tlie Chicago Ame 
rican can do in the interests 
of clean sporfs, for whieh i 
know you all stand, we vili 
be more than willing to carry 
out.

Remeinber in your daily 
struggles, vvhether in sports 
or in the walks of life, that 
courage, sportsmansbip and 
fair play are the fundament
ais to better manbood and 
vvomanhood and that as long 
as you carry out those thou- 
ghts, you vili be a success 
and the world will be proudei 
of you.

I hope at some later day 1 
may have the privilege of be- 
ing in your midst. I knovv to 
be with you means much and 
it would be greater pleasurt 
for me than for you.

With my best vvishes for 
the success of your organiza 
tion and the success of the in j 
coming officers I reinain 

Respectfully yours,
E. J. Geiger, 

Sports Editor
lt is indeed a great honor 

to have such sincere acknov 
ledgment of our organizaaion. 
Mr Geiger is one of the fore 
mest newspaper man in the1 
sporting world. We are sorry 
that Mr. Geiger was unable to 
attend, and hope that in the1 
near future he will be i* our 
midst.

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS KURIE SKELBIASI

iiO&AUOB’

“A. DELAYED FAREWELL 
MESSAGE”

Beatriče V. Raymond (Ra- 
mancionis) wishes to thank 
her readers in the past, and 
her friends for their coopera- 
tion in her behalf. Because of 
her abrupt leave for Nevv 
York, I vvas asked to convey 
this message. She vvill conti- 
nue her studies tliere, vvhile 
visiting with her aunt. We 
wish-her every success and I 
am sure the K of L’s have 
appreciated her work in the 
past and vvish her future suc
cess.

Agnės Kiūrąs and Kappa 
Gamina Chi Sorority

‘THIS AND THAT ABOUT 
0OUNCIL M’4

X You kaow someooe’s try- 
ing to slip me the old “aižo” 
that Brighton Council is not 
enjoying the favor and pres- 
perity of yore. If I remeinber 
eorrectly, it was not very long 
ago that this Council was one

over and view the situation 
from the inside looking out!

X Of course, you’re wond- 
ering- what’s going on inthese 
parts. To begin with our me- 
mbership drive is in full 
swing. The officers deeided 
to eiect a eommittee, and eu 
trust tliem with the task of 
guiding the destinies of the 
eouncil throughout the year. 
The eommittee will serve in 
tlie capacity of an advisory 
board, the following members 
mušt bear the brunt of their 
onerous duties: J. Swilpa, 
chairman, S. Ališauskas, K. 
Zaromskis, J. Masiūnas, A. 
Vaitkus, F. Norbut, S. Bar
kauskas, M. Stankus. A. Gu
žaitė and C. Šeputis. The 
board has deeided to hold a 
sočiai prograni, for new mem- 
bership. The date has been sėt 
for the 20th of March, the 
Sunday following the culmi- 
nation of the basketball Lea- 
gue. An informal invitation is 
extended to all. May we see 
you all there “en masse” for 
the 20th? That’s fine. Apro- 
pos, allow me to t^ate it will 
be held at the new parisli bąli, 
44th and Fairfield. Your trou- 
ble entails no pecuniary sub- 
scription. Also, the council 
will hold a bunco party and 
card playing, some time with- 
in the following inonth, and 
also at. the parish hall/

X,By way of diversion, we 
hold surprise sočiais on the 
lašt Tliursday of each month. 
Would you care to view a few 
surprises? Then, disentangle 
yourself on these Thursdays 
and hop over to Brighton,

better affairs. And this enjoy- 
ment is gratis!

X And now, 1*11 introduce 
a few of our better known 
members, and if I don’t see 
them at either our meetings

spect. That’s fine, I knew you 
would do it, Father.

X My, this baliny weather 
has us in the air again. How 
do you spend your time Vy
čiai and Vytės? Spending ti-

or sočiais in the future, I’rn me is-not a passion, būt a bus- 
going to.ignore their narnės ine4is witL us. if you doubt
in print henceforth: S. Ali
šauskas, M. Ališauskas, K. 
Zaromskis, E. Žilvitis, A. Vai
tkus, Landžius Family, S. Bar
kauskas, C. Šeputis, J. Masiū- 
I. Laucius, C. Simons, M. Pa
nas, A. Gužaitė, M. Stankus, 
skus, F. Norbut, Wallis. sis- 
ters, Staras sisters, A. Tebel- 
skis, B. Vaičiulis, Čiapas, Zvi
bas, Šemetulskis, Petreikis 
and Andreliunas.

that, lug yourself to Brighton 
and view what can be viewed. 
į By “Aramis’1

ŽUVO LIETUVIS

Andriejus Grinius, 10755 
Edbrook Avė., itoseland, III,, 
prieš porą, dienų gavo darbų 
prie Swift and Co. Jis buvo 
išvykęs ledo piauti ant Eagle 
ežero, AVisconsino valstijoj.

And if you'don’t think I’rn VaJSario 11 labai vS-
in earnest, you can do the j° jis buvo įpūstas vandenin 
‘fade-out act.’ lr Pri^ėrė- Oraborius Eudei-

kis velionį pargabeno ir savo
X One think, I ’m sorry to 

relate is the fact that we have 
very litle attendance from our 
spiritual guides. I don’t kno\v 
whether we don’t deserve 
their patronage, or is it be
cause we have been rather 
naughty in the past. If so, gi-

koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
Avė., pašarvojo. Laidojamas 
šiandie iš Visų Šventų parap. 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. Laidotuvėmis rūpinasi 
velionies brolis Kazimieras. 
Buvo kilęs iš Panevėžio aps. 
Rozalimo par., Dulkiškių k.

VASARIO MĖNESY
Dl DŽIAUSI S BARGENO

Laikas Ant

Radio ir Rakandu
PEOPLES FURMITURE CO. KRAUTUVĖSE

Telefoa&i:
CALUMET

’* «82
” 0020
" 6799 ANGLYS Taip, Jųn ga

lite pirkti 

sau 
Anglis

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

$15JM
VŽ WHOLESALE KAINAS IS

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

Per vlrS 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 Ž2 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Canal 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
uaniaa Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik SB.5O 
Mūsą karnos žemesnės, ney* visif departmentinių storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg .. ................................ tonas $6.00

1932 Metų Mados Radios po

$125. vertėš, naujos kombinacijos radio 
su gramafonu; 1932 metų.mados po........

i

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

$20.00
Nauji Parlor Setai $100.09 vertės dabar tik po

• $39.00

Illinois Egg
West Va. Lump...........................
Black Band Egg ...................... .

•Black Band Lump ....................
Red Ash Erie Lump .................
Blue Grasa Lump........................
Fancy Lsmp ...............................
Pocahontas Mine Run................
Pocahontas Lump'............. .........
Pocahontas Egg ........................
Pocahontas Nut ..................
Pocahontas Pea .. .....................
West Va. Be dūmų, 50% rupus
Coke-Range dėl furnasų .........
Canell Block ...............................
Minkštų-anglių Ssreenings.......
Best Grade Chestnut ..................

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

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

10.00
9.50 
4.00

16.00

3-jų šmotų, pilnas lovos į- 
rengiinas.- lova, Coil spri
ngs, vatinis matrasas, ver
tės $25.00, dabar parsiduo
da tik po

$4 2.50
Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų

0RD1RIU0K DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mes esame užbondsuotl miesto sVerlkal lr kiekvienas vetlmas. kurta 
ISvažluoJa lft musų y ar d o, turi oficialaus sverlko ženklų. Tas garan
tuoja parodytų ant tlkleto svarumų.
BasB=aaB==a=ss=3B=s==^=

«r7-«3 AftGMtS AVI. eoa NICNMOMO ST M36 AO, W. U1^ ST. f. M<MH.BWPOO M*

4177-85 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICĄGO, ILL _______ '

............. "" 1 .... .... - ■ ■
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VISI ŽINOKITE, KAD
I I

iiDRAUGAS” ATIDARĖ
AGENTŪRA

Mūsų prieteliai ir draugai nuo senai teiraudavosi, kodėl mes ne
atidarome LAIVAKORČIŲ AGENTŪROS. Daugelis mūšy rėmė
jų nuo senai ragina tų padaryti. Taigi dabar skelbiame, kad “Drau
go” Bendrovės direktoriai, jausdami savo rėmėjų palankumų, vien

balsiai nutarė atidaryti LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ. Taigi da
bar “Draugas” praneša plačiajai visuomenei, kad tas skyrius jau vei
kia. Esame oficialiai užbondsuoti ir įgalioti atlikti visus reikalus, kurie 
rišasi su laivakorčių ir kelionių bizniu.

(Nųtre Darae) Panelės Švenčiau
sios Bazilika Paryžiuje. Keliaujan
tieji j Lietuvą su French Line lai
vais gali pasinaudoti proga aplan
kyti Paryžių, pamatyti tų vienų iš 
didžiausių ir puikiausių pasauly 
šventyklų ir kitas Paryžiuje esan
čias idoinvbes. LAIVAS FRANCŪZŲ LINIJOS FRANCE

/ • <6* .• •'
*.. .

‘ f -F Jįf IR „ė- I> i a ■?
1 ’ k (► '» «
j < ■ $U

O > .

Koplyčia viename iš Prancūzų Linijos 

laivų. Katalikų tikybiniams reikalams 

atlikti Prancūzų didieji laivai turi ko-
* , i

plyčias, kur kasdien esti laikomos mi-

šios.

Šia proga skelbiame, kad šių metų “Draugo” ekskursija su ge
rais palydovais išplauks iš New Yorko FRANCŪZŲ LINIJOS LAI
VU “FRANCE’

Ekskursija keliaus iki Francijos uosto Havre. Iš ten vieni galės 
tęsti kelionę kitu laivu į KLAIPĖDĄ, o kiti galės didžiuoju laivu 
FRANCE per Plymouthų vykti į EUCHARISTINĮ KONGRE
SĄ, kuris bus Dubline, Airijoj.

BIRŽELIO-JUNE 16.1932
DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VIETAS. NEATIDĖLIOKIT E. Klauskite Informacijų.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

DRAUGAS PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Tel. Roosevelt 7790 Chicago, Illinois

I

____ _
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CHICAGOJE

1000 RUOŠIAS 
KOMUNIJAI

ŠV.

DAKTARAI:
turtingiems vaikeliams, kurie Ofi8us Tel Grovehlll oei7

° ’ Kės. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovvhill 0617 1| DR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHICAGO8 OFISAS: ' J KENOS11A, WIS. OFISAS:

2415 W. MARQUETTE RD. (J 5317 _ 6th AVENUE
Vai.: uiarninkuis, ketvertais ir pėt 
nyčlomls nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vale.
Chicagos ofiso Tel. Grovehlll 3262

mijos rėmėjų 3 skyriaus pra- narė p. Žylienė paaiškino, kad 
nešta, kad ruošiamasi metinio lyra sudarytas naujas komite- 
vajaus vakarui, kovo 2 d. Bus tas, kuris gamino pietus ne- 

Dėl to, į dvasinę puotų bus vakarienė su programa.
kviečiama visi organizacijos Draugijoii ulBtinis vakara,lank" P"«PU<* mokyklų. n
steigėjai, kurių daugelis Sum-Į. k>f vasarfo u d Bus iai.'piašė, kurios galėtų, prisidėti

,die biznieriai, profesijonalai ir tižiama kauleliais KoraifljaL« darbu « finansais. Kuopa
rūpinasi, kad ko geriausia pa. j nutarė paaukoti $3.IX) iŠ iždo
vyktų. Dovanų žadėjo kiek-' Pa«a,luutl vie”» kart«

. . v,. vaikeliams. Jų yra apie 25.viena ners atnešti. 1 . . rį Būtų gerai, kad ir kitos dr 
Per 40 vai. atlaidus nutar- jos taip pasielgtų. Išrinktos

Į dvasinę puotų bus kvfc&uni I veteranai, buvę veikėju.
A .... I ir kiti. Iškilmingas Mišias lai- visi organizacijos steigėjai, . . ,x.• kys apskrities dvasios vadas 

veteranai ir darbuotojai. h. AųSros Vartl) klebo.
nas kun. J. Mačiulionis. Per

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 \Vest Marųuette Kotui

Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 
Nedėlioj susitarus

Vai.: pagedėliais, seredomls Ir Bu
bėtomis uuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Kovo 4 d.—Šv. Kazimiero, 
Lietuvos Vyčių ovgaiiizacijoc 
globėjo diena. L. Vyčių Chi- 
cagos Apskritys savo globėjui 
pagerbti kas met pirmame se
kmadieny po Šv. Kazimiero 
suruošia dvasinę puotų. Šįmet 
toji puota įvyks Aušros Vartų 
bažnyčioje, sekmadienį, kovo 
6 d., 9 vai. ryto. Tų valandų 
bažnyčia bus rezervuota tik
tai jaunimui vyčiams, kurio, 
apskaitoma, suvažiuos nema
žiau 1000.

Mišias giedos didelis, garsusis visoms drauge eiti prie Šv. narės šiems pietus pagaminta 
L. V. “Dainos” choras, veda- Komunijos ir suteikė aukų ponios: O. Žylienė, S. Jonu 
mas komp. A. Pociaus. Bus gėlėms ant altoriaus. kienė ir A. Stirbienė. Bravo,
pasakyta gražus, iškilmei pii-į Kvietimas į federacijos ko- sųjungietės, jūs esate pirmos 
taikintas pamokslas ir tt. Po j nferencijų priimtas ir atstovės tuo atžvilgiu. Nenuleiskime 
Mišių parap. salėje vietinė 24- išrinktos: O. Kavalauskienė,;rankų, bet ir toliau visos dar- 

A. Martinkienė ir M. Grigą- buokimės iš vieno, nuveiksime 
henė. ir daugiau reikalingų darbo.

E. S. Kar------tė

ji kuopa patieks pusryčius.

NORTH SIDE ! Narės nutarė kalbėti ražan- 
jčiaus dalį prieš susirinkimų ir

LIETUVIŲ KANDIDATAS 
Į TEISĖJUS

Tai. Canal 67 64 Kės. Kepublie 536#

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, GHUlUKUAH 

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyry, moterų tr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kaadieiių kuo 
pietų iki s vai. vakaro.

Nedėllomls ir seiedomis tik 
iškalno Bumt&rua

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 

2130 VVEST 22nd STREET

DR. SUZANA A. SI-AKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki 8 va4.).
Sereanniis ir NedSUomis pagal susitarimų.

(Jiiso lel. Lalayeke 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Houl. 6918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 8.14

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
736 West 35 Street (Kainp. 33 ir Halsted St)CJU1CA.GO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• X—Spinduliai

Ofisas 2201 VVost 22nd Street

Vai.: 1-3 ir (:8#-8:8# vai. vak.
STart2!lo,i HU>lt«V"n

VaL. 8-4 Ir 7-9 vai. vakar* 
Nedėlioj susitarus

«I. P. Waitches kandidatus 
ij Municipalio Teisino teisėjus.

----------- tBooster kliubas rengia didelį
Sų-gos 20 kuopos'magijų mitingų kovo (Mareli;

BRIGHTON PARK

Šv. Rožančiaus dr-jos susi- i po susirinkimo sukalbėti mat- 
rinkimas įvyko sauio 27 d. į^ų sergančius ir mirusias

IS Federacijos skyriaus pra-|nares kiekvienų mėnesį 
nešta, kad rengiamųsi prie va- 

Kadangi šįmet Liet. Vyčių salio 16 d. 14 .metų Lietuvos
organizacijai sueina 20 metų Nepriklausomybės paminėjimo
nuo įsisteigiuįo, tat kovo 6 d. < Iš Labdarių sų-gos praneš- ... . .
dvasinė puota bus pradėta or- ta, kad bus rengiamas kauliu-|su,sinnklinas ivyko vasari° 7.j 6 d. Liet. Auditoriuje Bridge-Į cor. so. Lcavitt si. Tei Ganai #122 

ganizacijos jubilėjų švęsti.! kų žaidimo vakaras. Iš Akade-j^’ Pasir°dė, kad. visos naičs>pOrte>

Tel. Central 707 9 
iiez., Luligbt ich J4 53

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

Moterų

GR A B O R I A h
__ dalyvavo gerb. kleb. A. Bris- j Komitetas, sudarytas iš Ig-

kos pagerbimo pokyly, buvo natįUs lvan ir Victor Petkus,

Rezidencija: 6628 S. ltichmond Avė. 
’JL'eiephone Kepublie 7 86S 

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

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

Buvus Imiruktorlus Vleuuu^ I >ilv.-rstt*'to Per 5 Metus 
Ofisas 1447-40 Pltbifield Uldg., 55 K WastOugton St., Chicago. U.

J, F, RADZIUS
PIGIAUSIAM LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laldouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabij iS- 
dlrbystės.

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

Phone Boulevard 4139

- A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

užėmusios stalų ir įteikė aukų
Apie apskritį pranešė E. Stat
kienė. Įsirašė nauja narė p. O. 
Žylienė dėka p. S. Jonukienės.
Mūsų kuopų auga nariais; nė-

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. j 7 . .
Keikaie meldžiu atsišaukti, o mano) l'a to Sllsil'inkiniO, kad neįsi- 

darbu busite užganėdinti.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

yra kliubo išrinkti rinkti gar
sinimu?* Mūss-Mitingo progra
mai. Vėliau bus plačiau pra
nešta.

|Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 6793

Tel. RooseVelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl. 
Tel. Cicero 8917 _

Telefonas Yattis 1133

P, MAŽEIKA

rašytų po 2, 3 ar daugiau. Va
lio, briglitonparkietės, visos 
įsirašykite per šį Vajų, kad 
neliktų nė vienos katalikės 
moters, nepriklausančios prie 
Moterų Sų-gos.

Nutarta surengti “bingo" 
E. Statkienės namuose vasa
rio 15 d., 7 vai. vak. Nutarta 
sumokėti $20.00 uiž Šv. Kry-Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems' žiaus ligoninės kambarį, tani 
reikalams. Kaina prieinama, .tikslui rengiamas šis “bingo”

3319 AUBURN AVENUE 
’ Chicago, 111.

EZERSKI
LIETUVI8 GRABORIUS

O f 1 9 a ■

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

S.M.SKUDAS :
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

T*l. Roo**v*lt 7111

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talmaju; Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138. 4* ' **
Chicago, III.

L J, 20LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6202-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau nagu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

vakarėlis. Visos narės malonė- 
Kite dalyvauti. Perskaitytas 
laiškas, kviečiantis į Katalikų 
Konferencijų. Išrinktos atsto
vės ponios: M. Dzimidienė, M. 
Šrupšienė ir M. Barščiuvierė. 
Viena narė serga, turėjo ope
racijų ir yra Šv. Kryžiaus li
goninėj. Išrinkta lankytojos: 
S. Jonukienė, E. Statkienė, A. 
Stirbienė ir E. Kelpšienė. Ser
ganti narė yra p. I. Petravi- 
cienė. Nutarta nupirkti jai ki- 
monų. Narės linki p. Petravi-

REMKITE TUOS PROFE- 
SIJONALUS IR BIZNIE 
RIUS, KURIE GARSINASI

DRAUGE?.’
_________________________ i

ZHeumatizmas sausgele-
■ Nesik&nkyklte savęs skaus-
_ mals. Reumatizmu, Sausgėle, ™

Kautų Gėlimų, ,arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- 
g dėjimai naikina kūno gyvybę

Ir dažnai ant patalo paguldo. I 
B CAPSICO COMP'OUND rno- ■ B stis lengvai praSalina virSmi- g 
£ nėta ligas; mums Šiandie dau-

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. 'Raina 60c per g
■ paStų 55c arba dvi už 81.05.
_ Knyga: “ŠALTINIS SVEl- ■

KATOS” augalais gydytles, kai- ■ 
• na 59 centų. g

■ dustin Kulis !
B 3259 SO. HALSTED ST. ■
_ Chicago. IU. ■««■■■■■*■■■■■

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 6994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: j.1 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Ofiso Tel. 
VI- Ir

Victory 3687
Re? Tel. Hemlock 2374

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

D E N T 1 S T A1

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N TIE T A S

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 612 2

DR, G. I. BLOŽIS
D E N T I S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Lcavitt St.) 

Valandos: Nuo u iki 12 ryto

Nuo I iki 8 vakare 
- Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

•

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 
MeB visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ8Ų ORABOUIA7 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue 

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DR. A. J. JAYOIŠ1
i Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki a vak. 
i
Office: 4459 S. California A ve. 

Nedėliojo pagal sutarti

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

Antras ofisą, ir Rezidencija

1 bu64 S. AKiESIAN AVĖ.
į
; Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro <Jf. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ii—ISubat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. AVestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2350 bo. Lcavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų i

Rez. Hemlock 7691

SVARBI ŽINUTE

DR. M. I . MRIKULIS
■Lietuvis ugdytojus ir Chi- 

iuigas peiKeie savu oiisua | 
naujų vietų po num. 4645 fcj. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 

, o uut o a ak. i\eU. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7626. Ma
ntai; 6641 fcio. Al barny Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Tol. Wentworth 3600
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. R. RARTUN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 E. H A ESTE D STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
W*ntworth 8000

Office Pnone 
VVentvvorth 30 Oi

lei. Grovehlll 1595

,IOXAS .URM! LEVICII S

Mirė vas. 8, 1932 m., 39 m. 
amžiaus. Kilo iš Panevėžio ap
skričio. Naujamesčio pa/. Mtiz- 
galgaiių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 20 metų. z

Paliko didelianfe nuiiudime 
moterj Elzbietą, dvi dukteris 
Hronislavų ir Genovaitę, posu- 
nj Antanų, S seseris Jutę, Onų 
Ir Elzbietų, du broliu Kazimie
rų Ir Povilų Ir gimines.

Aa. Jonas mirė Detroit, Mich. 
flv. Petro parap. klebonas kun. 
Misevičius suteikė paskutirj 
dvasinį patarnavimų. Palaido
tas vasario 11 d. Už aa. Jono 
sielų Šv. Mišios įvyks ketverge 
vasario 18 d. 8 vai. ryte Aušros 
Vartų paraljos bažnyčioj. Chi
cago, II f.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

šį atminimų daro velioniai 
Beserga,

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

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

' DR. A. L YDŠKA
UGDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Va-. 9-11 rjto 2-4 ir-7-9 vak.
£>e(M(*cnna po plutų ir Neuuiditsmais 

tik susitarus
2422 W. MAItyLETTE ROAD

DR. A R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 80. HALSTED STREET
VaL 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

T*l*. Cicero 1269 X-Ray
Lietuvis akių 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų airių karšt).. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regya- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaida*.

Speclaie atyda atkreipiama moky
klon veikučiame

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliemis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
b* akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Bonlevard 7589

UR. iiUSSEN
LIETUVIS DENT1ŠTAH - 

kasdien uuo lu v. ryto Iki ų 
vai. vakare

Nedaliomis Ir Seredomls susitarus 
4847 W. 14 ST. Cicero, lu.

vai.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

UR. A. A. BOIH
UGDYTO JAS.ir CHIRURGAS 
uilsas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street

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

10-12

DR. S, A, DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

4729 WEST 12 PLACE 
J Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredou 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jie 

: bus.
1 2924 W. VVASH1NGTON BLVD.
1 Kitos vai. ant VVashington Bulvd.

4:30 — 5:80 kasdien 
j Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arbs 
Cicero 662. Rez. tel. Cicėno 2888

Tol. Yards tt>«

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PECIAIJHTAH

Phoue Hemlock 2961

DR. JOSEPH KELIA
D E NT I HT A 8 

Ua* Eztractlon
▼ai. 9-9. Ned. 9-11 

9588 80. WE8TJB!RM ATM.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SUECU ALIST AB

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

pietų: 7—4.30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ d 

4142 Archer Avenue
Vai.; 11 ryto Iki 1 po pietų 

t Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Vlrglnla u036

A L DAVIDONIS, M. L
4919 SO. M1CHIGAN AVKNi.t 

Tel. Kenvrood 5197
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte. 
Nuo 9 Iki 8 'valandai vakaro

apart šventadienio Ir ketvlrtadi«n:

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET
# Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 19—4: nuo 8—8

■eddltoinlai no* 18 Utį 11.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkaln, Ketvergaln Ir Bubėtomis 
2420 W. Marquctte IU1. arti Wcstcrn 

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėllais, Seredom* Ir Pėtnyčloma

IMI No.

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Maryauckas)

OYDYTOJAS III CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Koad 

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto, 7 Iki » vak. 

Iltarn. Ir Ketv, vak. pagal sutarti

Tfcl. Hemlock 8799

Rea Tel. Prospect 9*

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 8185 South Kedkle
Res. <425 8o. California Avė- 

▼aL: 4-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ke”
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Lietuivų Katalikų Vakarinių Valstybių Konferencijos

“PONAS DAUGANORIS” 4-rių VEIKSMŲ KOMEDIJA

Sekmadiesyje, 1932 m., Vasario (Febrnary) 14 diena

Sv. Antano Par. Svet., 15th & 49th CT., Cicero, III.

Pradžia 7:30 valandą vakare. ĮŽANGA 35c
/

Broliai ir Beslerys lietuviai, visi maloniai esate kviečiami atsilankyti į šį parengimą. Tai bus 
kartu ir LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS paskelbimo paminėjimas. Kalbės p. kapitonas P. 
.TURGĖLA, adv. K. ČESNULIS ir kiti žymūs kalbėtojai. Vilimės gausingo publikos atsilanky- 

• nio. ' '' ||||| RENGIMO KOMISIJA.
r-'.,h ■■ ■•■ r 1 «.į

į

C H I C A GOJĘ
BRIGHTON PARK

“Karolio‘teta” grįžta. Prieš

Po sumos buvo susirinkimas 
naujame klubo kambary. Na
rės nutarė sunešti daiktų klu-

keletą mėnesiij Brigbton Par-jbui įrengti. Nutarta surengti 
kan buvo atvažiavus garsioji j“Surprise Party” vas. 23 d.,
“Karalio teta” iš Brazilijos, 
iš kur visos beždžionės yra ki
lusios. Brightonparkiečiai, ku
rie dalyvavo jos priimtuvėse

naujame klube. O kaina bus 
25c. Į komisiją tam reikalui 
išrinktos V. Doviataitė, A. Va- 
raniūtė, P. Labanauskaitė, M.

Cicero, III.— Šv. Vardo Jė
zaus draugijos ir Šv. Vincen
to a Paulio draugijos nariai 
šį šeštadienį eina išpažinties, 
o sekmadienio rytą 7:30 vai. 
per Mišias drauge eis prie Šv. 
Komunijos.

Visi šios parapijos vyrai ir 
vaikinai, pasinaudokite šia 
Dievo malonių proga.

Kun. H. J. Vaičiūnas

’ 't •
riai bus priimami be įstojimo 
mokesčio. Gera proga tuo pa 
sinaudoti.

LIETUVIŲ VALANDA

< bažnytinėje svetainėje, buvo Brazauskaitė, Ą. Šlogcrytė.
Į Vak. Valst. Fed. IX Sei

mą vas. 14 d. delegatės išrin
ktos: F. Jasnauskaitė, I. Bu- 
daitytė ir E. Bitinaitė.

Per šį susirinkimą įsirašė 
naujos narės p-lės E. Rumba- 
uskaitė, A. Drumstaitė ir S. 
Raubaitė.

\ Koresp.

Dievo Apveizdos par.— Vie
tinis Federacijos skyr. Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo paminėjimą turėjo ati
dėti į kovo 6 d. Anksčiau ne
galėjo surengti dėl to, kad 
salė vis užimta.

Valdyba

PRANEŠIMAI.

MARQUETTE PARK

taip svetingi ir taip nuošir
džiai pamilo tetą, kad ji geri), 
klebono užprašyta, mielu no
ru prižadėjo vėl apsilankyti 
parapijos svetainėje ateinantį 

^ekipadienį, vasario 14 d. 7:30 
vai. vakare.

Ar ji smagi? ar ji linksma? 
ar ji graži? ar ji stora? Klau
skite tų, kurie matė ją lap
kričio mėn. Jie pasakys, kad 
ji, nors ne labai graži, bet la
bai turtinga ir simpatiška n io-

S tėviškė. Tas dar įdomu, kad 
ji šiemet žada pirštis arba

gražiam, tvirtam jaunikaičiui _ „ ,. . . . . A.y, Šv. Barboros dr-ios susi n n-urba lygiai „simpatiškam šen- , . . , . , . ,, . . kimas įvyks vasario 14 d., 2bermui. . ...vai popiet, parap. svetainė}. 
—*^Jei norite užmiršti bedatbą,1 G*rbiamw visos ešerys pra-

sgvo vargus, viską, kas jus §om atHįiankyti, nes turime 
vargina, ateikite sekmadienį, | daug gvarbių reikalų apsvai,;.

; vas. 14 d., į Nekalto Prasidė- 
jimo parapijos naująją svet. -
“Karolio teta” nušluostvs nuo' Prisidėjo vajus nuo sausio 
jūsų akių skausmų ašaras ir 10 d- iki binželio 12 d- Bus

Garfield Park. — Lietuvių 
vyrų ir moterų pašelpimo klu
bo mėnesinis susirinkimas į- 
vykš vasario 14 d., Lawbr bąli 
3929 West Madison St., 1 va!, 
popiet. Visi nariai būtinai at- 
silankykit.

Raštininkas

Ryt dįeną nuo 1:15 iki 2 
vai. po pietų bus gražus lie
tuvių dainų ir muzikos radio 
programas iš galingos WCFL 
stoties, paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių. 
Be to išgirsite kalbą gerb. Lie
tuvės konsulo p. Kalvaičio a- 
pie Nepriklausomybės reikšmę 
mūsų tautai. Programas pra
suks su galingu maršu “Mes 
be Vilniaus Nenurimsim”. 
Taipgi bus daug kitų gražių 
muzikos kurinių ir naujų dai
nų rinktinoje reprodukcijoj. 
Be to dar išgirsite gražų dai
navimą p-Iės Jadvigos Gricai- 
tės ir Stasio Rimkaus. Šis 
programas yra duodamas lė-

t

šomis Jos. F. Budrikos did
žiausios lietuvių radio krautu
vės po adresu 3417 S. Halsted 
St.

_ Tai lietuvių Saleziečių lei
dinys. Turi 70S pusi. su dau
gybe paveikslų. Kaina $2.50.

Kaikas gali pasakyti, kad 
šiais sunkiais laikais tokia 
brangi knyga yra neįmanoma. 
Bet ši knyga kaip sykis tinka 
pasiskaityti suspaudimo lai
kais. Palaimintas kun. Bosko 
kūdikystėje praleido daug blo
gesnius laikus, negu tūkstan
čiai šių laikų vargstančių lie
tuvių.

Tokio tai veikėjo gyvenimo 
aprašymas yra didžiai įdomus, 
pamokinantis. Kurių dvasia 
dėl bet kokiij priežasčiij da-

bar nupuolus, įsigykite šią
( knygą, skaitykite, o jūsų dva
sia tikrai pakils, lengviau bus 
pergalėti gyvenimo sunkeny
bes. Su didele sau nauda tą 
knygą skaitys ir visi kiti.

Rastas nužudytas gazolinos 
'stoties, 147 gat. ir Indiana a- 
ve., tarnautojas Ch. Gordon, 
54 m. amž.

pripildys jas džiaugsmo aša
romis. Tie, kurie ją jau matė, 
be abejonės grįš vėl išgirsti

priimamos narės į draugiją su 
papigintu mokesčiu: mio 16 
iki 25 metų amžiaus dykai, o

Brighton Park.— Gvardijos
1-nia Div. Šv. Kazimiero Kar.
dr-jos mėnesinis susirinkimas # 1
įvyks vasario 14 d. Nekaltu ( 
Pras. Šv. M. P. parap. mokyk- į 
loj,2 vai. popiet. Visi nariai Į 
kviečiami laiku atvykti, nes 
turime daug svarbių reikalų 
svarstyti. Kviečiami ir nauji 
nariai, nes dabar jaunėsni na-

NAUJA KNYGA
4-

skambantį jos balselį. Ji kvie- visos už pusę mokesčio,
čia visus į Brigbton Parką Visos narės kviečia visas 
sekmadienio vakarą — nepra- Marąuette Parko moteris pri- 
leiskite šios progos, gal bus klausyti prie šios kilnios dr-
paskutinė.

Karalio dėdė

PATAISA

“Draugo” 35 n-ry str. “Bri 
ghton Parko par. klebono ju
biliejaus” per klaidą praleis
ta vieno įžymaus kalbėtojo 
pavardė. Būtent: kalbėjo taip 
pat ir advokatas J. Grisius.

WEST SIDE

-Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių sodalicija drauge ėjo 
prie Šv. Komunijos vas. 7 d.

jos: ligoje aprūpinant ir įni
rusiems užperkam Šv. Mišias.

Nauja valdyba išrinkta: pir- 
min. T- Cereckienė, vicepirm. 
B. Alkimavičienė, prot rast. 
O. Gubistienė, fin. rast. S. Me
dekšai tė, jos pag. B. Tamošai
tienė, ižd. B. Paliliūnienė, iž
do glob. B. Stradomskienė, li
gonių globėjos B. Tamošaitie
nė ir O. Slakslaitienė. Antra 
kasos glob. išrinkta M. Skre- 
bienė, prie vėliavos A. Jonai
tienė ir T. Goberienė; maršal
kos Jurkšienė ir J. Jurgaitie
nė.

Subalos Spešelai
♦ • .

šiandie mes turime nepaprastai nupigintai mėsų 
kainas. Atsilankykite ir pasniuadokite — MĖSA DL- 
SELIO KAINOMIS.

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

Rnygų mylėtojams bus ma
lonu dažinoti, kad lietuvių ka
lboje pasirodė naujas didelės 
svarbos veikalas. Yra tai

PALAIMINTAS
KUNIGAS JONAS BOSKO

Jo Asmuo 
Darbai ir Auklyba

CICERO, ILL.
Išsirenduoja labai gražus, švie 
sus kambarys. Kas norėtų ga
lime pagaminti ir valgį. Atsi
šaukite tuojaus. Antros lubos.

1436 So. 50th Ct.
Cicero, III.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia Ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors lAmokti. Mokslas nu
svies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir Šviesa: sutelks galią ko
voje prleg tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Makytam žmogui visuo
met Ir visur lengva kovoti tiek už 
politiką, tiek už laisvę, tiek už dar- 
blnlnkų ekonominius reikalus. Juo 
daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

EXTRA!
Nužemintos kainos ant vi 

šokio darbo, pavyzdžiui — Re
line brakes ant Ford A Com- 
plete with parts, tiktai ^7.00
Grind Valves, Ford A, Com- 
plete with parts, tiktai $6.50 

Erperto darbas giarantuotas

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22nd St., 
Chicago, III.

Tel. Roosevelt 3365 
BENNIE F. DIRŽIUS 

Savininkas
Namų telefonas Cicero 6372

Savininkui ręlkia pinigų, pi(r|ai 
parduos rakandus vertės f 3,500, va r g 
totl tik 60 dienų.. Parduosiu 4 kar.il 
bariąma už |250, arba skyrium: Sil
kinis 9X12 modemiškas Išskalbtas 
orisntallškas kauras, puikus parlor 
sėtas už 965, vertas 3450. 9X12 a- 
merikonižkas orientaliAkas kauras 
915, vertės 9125, 2X12 wilton kau
rą* |16, tikrai modemiškas valgo
mojo kambario setas pilnas rleSuto 
medžio miegamosios setas 975 vertas 
>375, coxwell krėslas 920., pulki lem 
p* 91 naujo modelio radio, pa
veikslai Ir daug kitokių puikių Šmo
tų. 8229 Maryland avė. 1-mas apt. 
vienas blokas } rytus nuo Cottage 
Grove ąve. Tel, Stewart 1875.

Z. \
n. imuNis

(Marųnette Jewetry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už 38 ar dau 

J?®" ~ dykfll Hufotografuotl.
2650 West 63 St., Chicago, 111

Tai.
Hemloek 8880

ŠOKIŲ MOKYKLA

Norėdami išmeti'šokti vai
sę, foxtrot ir kitus šokius, tai 

i kreipkitės adresu:
1 W. MISEVI6IUTE

5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards- 4554

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Qel geriausios rųSIes 
| kr patarnavime, lau

kit
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sartų.

4641 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1888

Z

Kreipkitės Į “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ laiš-
kais ar asmeniškai ir gausite įvairių kelionei reikalingų informa- • •Cljų,

“DRAUGAS” parduoda visų geriausių laivų kompanijų lai- 1 
vakortes.

Laivakortes užsisakykite iš anksto, kad galėtumėte pasirinkti 
geriausią kambarį.

"Draugo" binliKh IįiiIii!
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio Iš

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

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

“Drauge” galite gaut viso
kių . devocionalų: rožančių, 
maldaknygių, škaplierių ir ki
tokių .dalykų. Atvažiuokite 
arba rašykite —

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

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

2608 W. 47 St.

Tel. Lafayette 5936
TONY TICZKUS

Ledas, angliai, malkos, eks
presas, perkraustymas

Automobiliai ir trokai viso
kiems reikalams

2743 West 37th Place
Chicago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So . Rockwell St.

Tel. Republio 5099
Mes permufuojame „pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.Į, - -V ” ■ A f- .

Mea pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

(VAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8t*tymo Kontfaktortus 

-itątau Įvairiausiai namas prieinama

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek liti

RepubHe 6886

D. GRICIUS
OBMERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medtle nuo mažiausio iki didžiausio 
Kntnoa prletnamlaaaloa.
2452 WRST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATTMO KONTRAE- 

TORIIT8
6604 S. WABHTENAW AVĖ.

•NM 
■smlook tm*

Namų TaM. 
Repu bite 6888

JOHN YERKES
PlemMng A Heattng Uetuvto 

EONTRAKTORIUB
Haas darhas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamos
M22 WR8T 69th STREET




