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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VYRIAUSYBES DERYBOS 
SU EPISKOPATU

“L. Ž.” praneša, kad nors 
tarp vyriausybės ir Episkopa
to derybos senai yra vedamos, 
tačiau susitarti vis nesiseka. 
Viena svarbiausių tų derybų 
reikalų sudaro teologijos-filo
sofijos fakultetas. Mat, vy
riausybė pakeitus universiteto 
statutų, norėtų tų statutų įgy
vendinti, o Episkopatas nori, 
kad teolog.-filosofijos fakulte- 

, tas dar ir toliau galėtų veik-
. Velykos bus kovo 27 dL Bernoto) Jau bnmburuoja lelijos. Prieš Velykas jos pra- ti , - univ
žydes ir busimai šventei bus apsčiai tų žydinčių gelių.

vės grįsti, dar nėra įvesti nei 
kanalizacija, nei vandentiekis. 
Teko patirti, kad statybos in
spekcija pasiūlysianti Kauno 
miesto savivaldybei kol kas 
susilaikyti grįsti tas gatves, 
kur nėra įvesti kanalizacija ir 
vandentiekis, kad paskui, juos 
vedant, nereikėtų vėl laužyti 
grindinys.

VOKIEČIAI KERŠIJA

Klaipėdos lietuvių jaunimo 
draugija norėjo surengti eks
kursijų į Tilžę. Bet vokiečių

PARYŽIUS, vas. 16. — Su
griuvo ministeirio pirmininko 
Lavai’io ministerių kabinetas.

Šiuokart kabinetų nuvertė

ŽENEVA, vas. 17. — T. Są
jungos taryba vakar japona
ms pasiuntė energingų notų. 
Japonijai nurodyta, kad jos

ŠVENTASIS TĖVAS MEL
DŽIAS UŽ TAIKĄ KINIJOJ

VATIKANAS, vas. 16. — 
Kinų atstovas nusiginklavimosenatas, kurs pasipriešino nau pareiga yra prisitaikinti T. Sų 

jai vyriausybės sumanytai ri- jungos nuostatams, bet ne juos konferencijoje, Ženevoje, dr. 
nkimų sistemai. Kada ministe- peržengti. Japonija turi pil- W. Yen’as, kaip praneša lai- 
ris pirmininkas pamatė savo dyti visus tarptautinius suta- kraštis “Osservatore Roma-

CHICAGOJE

ŽUVO MOTINA SU 
DUKTERIM

KALTINA POLICIJĄ

Nuo Central avė. tilto (vi-

. ... . ad'ukto) viršumi Chicago, Mil-
sumanymui pavojų, jis pasiū- rimus, kaip tų pildo visos ki- no”, kreipės i Šventųjj TėvųjWflukee gt p&ul & Paeific 
lė šį klausimų atidėti. Senatas tos didžiosios valstybės. Kini- prašydamas melstis už taika i
nesutiko. Tada jis pareikalavo joj situacijos taryba negali Kinijoj, 
balsuoti pasitikėjimo klausi- pripažinti Įvykusiu faktu. Ja- į 
mu. Ir šį reikalavimų senatas ponija, būdama T. Sąjungos 
atmetė. > nariu, negali pulti ir smaug-

Kabineto nariai tuojau at-,^ kito nario, o ypač kėsintis 
sistatydino. kilus kriziui, kaip prfes jo nepriklausomybę.I
pranešta, iš nusiginklavimo ko-

uz uuKtf geležinkelio irdkrito važiavęs 
automobilius. Žuvo Mrs., H. 

Popiežiaus valstybės sekre-' Root, 35 m. amž., ir jos duktė 
torius kardinolas Pacelli tele-'ll m. amž. Žuvusios vyras pa- 
grama atsakė kinų atstovui; vojingai sužeistas.
Ženevoje, kad Šventasis Tė-

Už daugybės piktadarių pra 
plitimų mieste Northweste.rn 
universiteto sociologijos pro
fesorius Byron’as kaltina po
licijų.

Jis sako, kad policija su 
žmonėmis labai žiauriai elgia
si. Šimtus žmonių dažnai be 
jokio reikalo areštuoja ir su-į 
kruša į stotis. Įtariamus kan-i 
kiną prisipažinimo išgavimui.

Kaip matyt, teol. filosofijos konsulasKlaipėdo

fakulteto reformos reikalu nu
sistatymas vykdomas, nes ne
patvirtinta šie teol. filosofijos 
mokomojo personalo asmenys, 
būtent: prof. Balčikonis, kun.
Maliauskis, prof. Eretas, vysk. |
Reinys ir prof. Račkauskas; j 
priv. doc. patvirtinti tik J. !

je atsisakė išduoti šiai eksku
rsijai vizų. Dėl to ekskursija 
negalėjo įvykti.

J. VALSTYBIŲ KARDI
NOLAI

NEW YORK. — J. Valsty- 
_ . . . , „ , Wų katalikai pirmojo kardino-

nmus ir r. ys. io susilaukė 1875 m. Tai buvo
Kiti reikalai kaip mokyki,, i,ardinolas McClu«key’a«, New

organizacijų, kaip aprimę, dar 
nejudinami, bet ir jie progra
moj esą.

nferencijos grįžta atstovybė.

TVARKOSI PUOLIMAN, 
ĮSPĖJA

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA PAVOJUJE

, vas, kurio tėviškumas glaud- 
1 žia visus žmones, žadėjo mels
tis už taikų Kinijoj.

POLICIJA ŽINO MIESTO 
IŽDO STOVI

ŠANGHAJUS, vas. 16. — 
Šiandien per visų dienų japo- 
nų kariuomenė tvarkėsi Šang- 
hajaus apylinkėse. Ruoštasi di 
delin puoliman prieš kinus. 
Puolimas gali būt pradėtas 
kas momentas.

Japonų jėgų vadas kelis ka
rtus paskelbė įspėjimų kinams, 
kad jie savo kariuomenę iš
trauktų iš miesto ir apylinkių. 
Bet kinai taip pat ruošiasi. 
Prisiunčiama daugiau kariuo
menės, lėktuvų, ginklų ir ki
tokių pabūklų.

Japonų vadas pareiškė, kad 
kinai gal dar dukart bus įspė
ti. Paskiau bus per vėlu jiems 
pasitraukti, kad ir norėtų.

ŽENEVA, vas. 17. — Žino- ; 
vai sako, kad nusiginklavimo' 
konferencijos šiokis tokis pasi-1 
sekimas priguli nuo taikos T. 
Rytuose. Bet tenai taika ne
numatoma. Japonai išsižada 
Europos valstybių santvarkos.1 
Rytuose plečia savo pirmeny
bę. Visas sutartis laiko popie
rgaliais.

KINŲ KOLIUMNA LABAI 
NUKENTEJO

ŠANGHAJUS, vas. 16. — 
Šiandie japonų skautai (žval
gai) lakūnai Kiangwan’o dis- 
trikte pastebėjo žygiuojančių 
frontan gausingų kinų kariuo
menės koliumnų.

Japonai skautai greitai grį-

JAPONAI NORI PAPIRKTI 
KINŲ VADĄ

ŠANGHAJUS, vas. 17. — 
Vakar paskelbta, kad japonai 
mėgina papirkti kinų kariuo
menės vyriausiąjį vadų, kad 
jis ištrauktų kariuomenę iš 
Šanghajans.

Japonų kariuomenės vadas 
pasiuntė emisarus pas kinu 
vadų. Žadėta jam krūva pini
gų ir aukšta Šangbajuj vieta. 
Nėra žinoma, kaip tas siuly-

KIEK TIK NORI GALI 
SIŲSTI

TOKIJO,, vas. 16. — Japo- 
mj karo ministeris gen. Araki 
paskelbė, kad japonai nepaiso 
protestų, atkreiptų prieš ka
riuomenės siuntimų į Šangha- 
jų. Japonija, sako ministeris, 
siųs kariuomenės tiek, kiek tik 
bus reikalinga ginti savo rei-

, kalus. >

ANGLIJA SIUNČIA KARO 
MEDŽIAGĄ JAPONAMS

Chicago miesto rūmuose as
los plovėja netyčiomis palietė 
policinį alarmų iždininko ofi
se. Už kelių minu tų du polici
jos “skvadai” jau buvo minė
tam ofise.

Seniau būta kitaip, kada mie 
sto ižde būdavo daug pinigų. 
Į paduotų “alarmų” suvyk- 
davo daug policijos “skvadų.” 
Dabar užteko dviejų. Policija 
žino miesto iždo stovį.

PASISAKĖ NEKALTU

Pasauktas teisman profesi- 
jonalis reformatorius Gilday’-

LONDONAS, vas. 16. — Iš as pasisakė nekaltu. Jam by- 
Belfasto, žiemių Airijos, į Ko- los nagrinėjimas prasidės ko
rėjos pakraščius išplaukė se- vo 1 d.
ptyni anglų laivai. Japonijai; Gilday’as kituomet gatvėje 
gabenama amunicija, įvairios pavojingai pašovė vienų jau- 

v . a . . . . . rūšies ginklai ir chemikalai nuolį, kada tas mėgino jam
zo i ang ajų ir uogaus ja-'įvertėg 25 milijonų dolerių. -duoti pagalbos^ matant kaip
ponai patrankų šoviniais su
raižė minėtų kinų koliumnų. 
Kinai daug nukentėjo.

J. VALSTYBES SU 
TARYBA

ŽENEVA, vas. 17. — T. 
Sąjungos taryba painformuo
ta, kad Šanghajuje svetimša
lių teisių apsaugai J. Valsty
bės sutinka bendrai su taryba 
veikti.

STUTTGARTAS, Vokieti
ja. vas. 16. — Politinėse fa- 

su socialistais riaušėsemas pasibaigs. Matyt, japonai šistų su socialistais 
nepasitiki savo jėgomis. į 50 asmenų sužeista.

10 METŲ SUKAKTUVES

HAAGA, vas. 16. — Tarp
tautinio teismo 10 metų sukak 
tuvės vakar čia minėtos po
kyliu, kurį surengė teismo pre
zidentas Adatriii, japonas.

MOROKOJ ŽUVO 14 PRAN
CŪZŲ KAREIVIŲ

RABATAS, Prancūzų Mo- 
roko, vas. 17. — Kovoje su 
maurais prancūzai prarado 14 
savo kareivių. Be to, 2 kari
ninkai ir 8 kareiviai sužeista, darysiant bankus.

jis svyruoja' dėl nusigėrimo. 
Gilday’as buvo prohibicijos

agentų informatorius (šnipas).

Šen. Moses’as kalbėdamas 
Chicagoj smarkiai akėjo šio 
krašto biurokratijų. Jis sakė, 
kad krašto vyriausybė vis dau
giau maišosi į privatų žmonių 
gyvenimų.

Jauni padaužos tad kovoja' DEL LIETUVOS DERYBŲ 
prieš policijų. Jie pasirengę i SU VOKIETIJA
verčiau žūti, negu patekti j, ------------
policijos rankas. "Į Kaip jau spaudoj buvo ra-

Kiek žinoma, visur jaunimas nesenai buvo prasidėju-
veržiasi turėti linksmų sau gy- Ri°8 tarp Lietuvos ir Vokieti -
venimų. Ir jei to siekiant su jos derybos, kurios ėjo gana
siduria su kliūtimis, nemažas' nesklandžiai, o vėliau ir nu- 
jų skaičius nukrypsta iš doros trūko.
kelio. Juos suėmusi policija! Mat> vienos ir kitos valsty- 
ima glamonėti geležine ranka, i IIia^-nrnil kultūriniams rei- 
Paleisti jie virsta didžiausiais kalama normuoti buvę norima

Yorko arkivyskupas.
Antrasis kardinolas buvo 

Gibbons’as, paskirtas 1886 m.
Kardinolas Farley’as ir ka

rdinolas O’Connell’is paskirti 
1911 m., o kardinolas Dough- 
erty’s — 1921 metais. Kardi
nolas Hayes’as ir kardinolas 
Mundelein’as paskirti 1924 m.

Kardinolas O’Connell’is yra 
6 metais senesnis už kardino
lų Dougherty’ų. Kardinolas 
Hayes’as yra 5 metais vyres
nis už kardinolų Mundelein’ų.

policijos priešais.

JAPONAI IR VĖL ATSI
PRAŠO

KOMUNISTŲ SUKILIMAS 
SUKONEVEIKTASi sudaryti konvencijų. Latvijos 

ir Lietuvos mokyklų konvenci
jos pavyzdžiu.

Rytprūsiuose gyvenų lietu
viai reikalauja, kad jei kurioj

ŠANGHAJUS, vas. 16. — pradžios mokykloj atsiranda 
Japonų konsulas aplankė čia keliolika lietuvių mokinių, tai 
J. Valstybių vyriausiąjį kon- kad tose mokyklose būtų įves-

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
16. — Komunistai Katalonijoj 
darbavosi sukelti revoliucijų 
tikslu įkurti “darbininkų res
publikų. ’ ’

Pasiųsta kariuomenė kai kur
ta kelios valandos lietuvių kai-1 rado jau išskleistas raudonassulų Cunningbam’ų ir asme

niškai reiškė apgailėjimo dėl 
vicekonsulo Ringwalt’o apmu
šimo. Vicekonsulų apmušė ja
ponai. • '

PREKYBA NUTRAUKTA

ŠANGHAJUS, vas. 16. — 
Amerikos prekyba su Kinija 
nupuolė, kada japonai čia pra
dėjo karo veikimus. Skaudžiau 
šia paliesti vietosi amerikonai, 
kurie į Kiniją importavo me
dvilnę. Pirkliai negali iškole- 
ktuoti iš kinų bankų daug mi
lijonų dolerių kredito.

SENATAS PRIEŠ NEDAR
BO MAŽINIMĄ

bos pamokoms.
Tokių tezę palaikius ir Lie

tuvos vyriausybė derėdamosi 
su Vokietija. Bet vokiečiai su 
tuo nesutikę. Jie siūlo kompa
ktų, t. y. siūlo mokyklas steig
tis, o nesutinka leisti lietuvių 
kalbos pamokas Vokiečių mo
kyklose. Savo rėžtu vokiečiai 
reikalavo, ka<l čia, Lietuvoje, 
vokiečių mažumai būtų leidžia
ma laisvai steigti mokyklas.

Be mokyklų buvę ir šiaip 
visa eilė kultūrinių klausimų 
dėl kurių besiderančios šalys 
negalėjusios susitarti ir dėlto 
derybos laikinai sustojusios.

KAUNO MIESTO REIKALAI
“Grandį jury” apkaltino už

darytų 12 bankų savininkų 
Bain’ų, jo sūnus ir kilus — 
viso 15 asmenų. Jie kaltinami 
atliktomis suktybėmis prieš už-

WASHINGTON, vas. 16. — 
Senatas vakar atmetė žemes
niųjų kongreso rūmų sumany-

Kauno miesto savivaldybė 
šiais metais yra numačiusi iš
grįsti kai kurias ‘T’Jves Žada

mų skirti 750 milijonų dolerių j jame Kalne. Tačiau tuose ra-
nedarbo sumažinimui.

vėliavas. Raudonieji vadai vi
sur atkakliai kurstė darbinin
kus ir šiaip gyventojus.

Keliose vietose kariuomenė 
turėjo panaudoti ginklus. 1 as
muo nukautas ir keliolika su
žeista. Ligi vakaro “darbinin- 
kų respublikųs” neliko nė pė- 
dsakio. “Drąsūs” komunistų 
vadai paspruko ir slapstosi.

KOSTA RIKOJ REVO
LIUCIJA

SAN JOSE, Kosta Rika 
(Costa Rica), vas. 16. — Pre
zidento rinkimuose pralaimė
jęs kandidatas Manuel Castro 
Quesada sukėlė revoliucijų.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie numatomas 
lietus, paskiau sniegas ir va-

jonuose, kur numatomos gat- kare daug šalčiau.
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želio 16 d., laivu “France” ir ragina visus, 
šiemet keliaujančius Lietuvon, prie šios eks
kursijos prisidėti.

III
Konferencija pritaria sumanymui, kad 

šiemet po Eucharistinio kongreso Dubline bū
tų „sušauktas Lietuvoj, Anglijos ir. Amerikos 
lietuvių katalikų seimas, kuriame būtų aptar
ta bendri lietuvių katalikų reikalai. Federa-

NAUJI SANTYKIAI TARP VATIKANO IR ITALU 
FAŠIZMO

ma teisė, būtent, katalikui ūki, tarė, — jeigu tas galima būtų
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LIET. KAT. V AK. VALSTYBIŲ S KONFE
RENCIJOS REZOLIUCIJOS

(1932 m., vasario 14 d., Cicero, III.)
I

Kadangi Liet. Kat. Vak. Valstybių 9 
konferencija įvyksta dviem dienom prieš Va
sario 16 d., Lietuvos Nepriklausomybės 14 m. 
sukaktį, todėl ta proga priimta tokia rezoliu
cija :

1. Lietuvos Nepriklausomybė iškovota di
deliu tautos vadų rūpestingumu, nenuilstamu 
darbu, pasišventimu ir Lietuvos- jaunimo, su
sispietusio į kariuomenės pulkus, pasiryži
mu bei pasiaukojimu. Už mirusius tautos va
dus ir žuvusius dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės karžygius siunčiame maldas pas Aukš
čiausiąjį, o gyviesiems, tautai tebedirbantiems 
ir jos nepriklausomybės sargyboje stoviu- 
tiems siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus.

2. Lietuvos N’epriURSBBB^bės 14 m. su
kakties proga dar kartų kreipiamės į dabar
tinę Lietuvos vyriausybę, prašydami, kad ji 
ko greičiausiai atstatytų krašte teisėtumų, 
grįžtų prie Valstybės Konstitucijoj numaty
tos tvarkos; atstatytų tautos vienybę ir ne
varžytų katalikų veikimo ir spaudos laisvės.

3. Konferencijos dalyviai taip pat atnau
jina savo griežtą nusistatymų dėl Vilniaus 
krašto atvadavimo. Amerikos lietuviai kata
likai drauge su visa tauta siekia Vilniaus ir 
dėl to deda ir dės pastangas teikti moralinę 
ir medžiaginę paramų kovotojams dėl Vil
niaus. Konferencija visiškai pritaria Federa
cijos centro nusistatymui visus Federacijos 
skyrius užsiregistruoti Vilniui Vaduoti Są

jungos centre, kaipo jo skyrius.
n

Dėl šiemet įvykstančio Tarptautinio Eu
charistinio kongreso Dubline, Airijoj, konfe
rencija pritaria dienraščio “Draugo” rengia
mai ekskursijai į Eucharistinį kongresų, bir-

DU DRAUGAI
(Vaizdelis iš kovų dėl Lietuvos 

Nepriklausomybės)

(Tęsinys)
— Eik vieton! — rėkia viršila, bet 

Antanas eina pas vadą ir skundžias.
— Mes su juo visada drauge ir dabar 

skirtis.
Visi juokias, o Antanas piktas žengia 

paskutinėje kuopos eilėje ir žiūri pasistie
pęs pro galvas į Jonų. .

Kartų, kuopai sustojus kaime, reikėjo 
eiti žvalgybon. Vadas pašaukė savanorius. 
Antanas priėjo pirmas.

— Mes su Jonu — raportuoja vadui 
išsitempęs, o Jonas stovi užpakaly, tyli 
ir šypsosi. ‘ T," *’

Ir jie abu išėjo žvalgybon. Buvo tam
si rudens naktis. Abu kantriai brido per
šlapusiais slidžiais laukais. Nuvalo šautur 
vų buožėm nuo batų prilipusius molio ga- 
baluų, paklauso atidžiai, pasidairo ir vėl 
eina. Per dienų stenėjusios patrankos nu

nink ui, darbininkai, valdinin
kai ir valdininkės gali stoti 
į kat. akcijos profesines sekci
jas savo religiniams ir kultft- 
riniems reikalams ginti, kat. 
veikimo programos ribose.

įvykdinti.
Sąlygos dalyvavimo šioje 

Sporto Dailės Parodoje, kaip 
paaiškino Gen. Sherrill yra 
sekančios:

1. I'aveikslas, ar skulptūra 
turi būti tik iš sporto sryties 
arba temomis surištomis su 
visų rūšių sportus.

2. Jis neprivalo būti dirb
tas anksčiau negu 1928 me
tais.

3. Artistas gali būti ir Ame-

Skaitytojai dar prisimenate žietj. Katalikiškai akcijai pri
klausančios organizacijos plė
toja savo veikimų už ribų bet 
kokois politinės partijos ir y- 
ra betarpiškoj priklausomybėj

labai skaudžius smū
gius padalytus Italijai 
katalikų veikimui praėjusią

. (vasarų. Sv. Tėvas griežtu pro-
Cljos centro vaklyoa prašoma pradėti rūpiu- kreipėsi - ltalijos
tis šiuo svarbiu reikalu.

IV
sybę, o viso pasaulio katali-

Žinant, kad Lietuvoje yra steigiamas Ka- j leido net enciklikų.
talikų Universitetas ir kad šiam dideliam dar
bui įvykdyti, reikia daug kapitalo, dėl to A- 
merikos lietuvių visuomenė yra raginama šį 
svarbų Lietuvos katalikų žygį paremti savo 
aukomis per Federacijos centrų.

nuo Baižnyčios hieracliijos ”.
Iš tų nuostabų matome, kad

kailis dėl skaudžių įvykių is- katalikų veikimo uždavinys y-

Kadangi 1933 m. Chicagoje įvyksta Ta-(tikrina katalikų veikimui I- 
saulinė Paroda; kadangi ligi šiol dar nėra talijoj plačių laisvę ir štai kaip 
susidariusio šiam tikslui pastovaus lietuvių skamba:
komiteto ir dar nežinoma, ar šioj paiodoj j “Italijos valstybė pripažįsta 
dalyvaus Lietuva, ar ne, dėl to Liet. Kat. organizaciją priklausančias 
Vak. \ alst. 9 konferencija nutaiė SU(^ary^, Italijos Katalikų akcijai (vei- 
pastovų komitetų, pavedant jam rūpintis vi- kiniui), kurios, einant Šv. Sos 
sais Pasaulinės Parodos reikalais, susižinoti |o nusistatymu, už ribų bet 
su Lietuvos vyriausybe ir generaliniu Paro-; jtQ]£i(>s politinės partijos ir bė
dos komitetu Chicagoj. Įtarpiškai prildauSydainos nuo

VI bažnytinės hierarchijos, plėto-
Atsižvelgiant į tai, kad šiemet Jungtinės ja savo veikimų skleidimui ka 

Valstybės mini 200 metų sukaktį nuo savo talikiški} principų*'

Į ra įgyvendinti katalikybės dės
Italijos katalikų jaunimo or J n*Us ne tik asmens, ne tik 

ganizacijos buvo užpultos įr1 šeimos, bet ir visame visuome - 
pagaliau net visiškai uždary- gyvenime. Į katalikų vel
tos, visai neatsižvelgiant į su- Limo uždavinius įeina ne tik 
tartį tarp Šv. Sosto ir Italijos
vyriausybės. O toji sutartis už

grynai religiniai, dogminiai, 
bet ir kultūriniai bei visuome 
niniai rūpesčiai.

Kitas statuto straipsnis nu
stato organizacijas, kurias ka 
talikų veikimas organizuoja ir 
priima savo nariais. Tos orga- 
zacijos yra: vyrų organizaci
jos, studentų organizacijos; 
moterų organizacijos, mergai
čių organizacijos ir studenčių 
organizacijos.

Taigi Italijos katalikių vei
kime mes matome plačiai už- 
brėižtų katalikų vyrų organiza

pirmojo prezidento Jurgio Vašingtono gimi- Tačiau Italijos vyriausybės Įveikimų. Tuo tarpu kai
mo, konferencija ragina ir lietuvių visuome- galva Mussolini pamatė, kad i kuriuose kraštuose katalikų 
nę prie šio minėjimo tinkamu būdu prisidėti, kova su katalikų Bažnyčia ne-1 vyjll susiorgamzavimui į ka
siam reikalui komitetą sudaryti ir darbų vy- išeis į naudų ir pasiskubino' taukų veikimų norimą trukdy 
kdyti pavedama Chicagos Federacijos aps- klaidą atitaisyti. Katalikų jau ti.
kričiui.

VII
Turint galvoj, kad be katalikiško dienra

ščio sunku būtų vykdyti visi mūsų užsibrėž-

nimo arganizacijos buvo greit 
atidarytos, laisvė veikti vėl 
sugrąžinta.

Greit po to su Šv. Sostu į-
tieji darbai, tad konferencija ragina lietuvių j vyko deiybos įi tolesniems ne 
visuomenę visokiariopai remti dįenraštį i susipratimams padarytas ga- 
“Draugą,” kuris yra mūsų visuėineĮnnio gy
venimo ir veikimo skelbėjas, palaikytojas, 
akstinas ir vadas.

VIII

las. Ir štai šiomis dienomis 
Šv. Tėvas išsiuntinėjo Italijos 

1 vyskupams naują katalikų ak
cijos statutą arba katalikiško 
veikimo nuostatus. Juos čia ir 
pasvarstysime. ’

Pirmas šio naujo statuto 
straipsnis sako: “Italijos kn-

Konferencija ragina visas draugijas ir 
organizacijas dėtis prie mūsų centro,— Fede
racijos, o atskirus žmones prie gerų katali
kiškų centrinių organizacijų bei lokalinių įalikų akcija jungia savo or 
draugijų. Draugijos raginamos stengtis įtrau-įganizaeijose ”'sn!< pa8aulionis, 
kti į savo narių skaičių ko daugiausia jauni- Rurie nori atHįdėti platinimui 
mo ir jam duoti tinkamo darbo draugijoje 
bei organizacijoje, pratinant jį prie mūsų tau
tinio ir visuomeninio vadovavimo.

IX
Atsižvelgdama į tai, kad lietuvių tarpe 

dar yra daug nepiliečių, kad lietuviai per ma
žai domisi šio krašto politika, nesinaudodami 
piliečių ir balsavimo teisėmis, todėl konferen
cija ragina visuomenę kreipti daugiau dėme
sio į šių apleistų sritį. Dalyvaudami politikoj, 
pildome savo pilietines pareigas ir tuo galime 
daug naudos ir savo tautai padaryti.

tilo ; nesigirdėjo nei kulkosvaidžių nei šau
tuvų pliauškimo. Ramu ir tylu aplinkui.

— Gal grįšim.’ — klausia Antanas ir 
girdi, kaip greitai jo širdis tvaksi.

Jonas tyli ir žengia pirmyn. Pasišo
kėdamas veja ji ir Antanas.

Perėjo mažutį miškelį, aplenkė didelį 
griovį, o bolševikų vis nėra. Girdėjo kar
tų lyg žmonių kalbų, o Antanas net matė 
žiežirbėlę, lyg kas būtų papirosų tolumoj 
rūkęs.

— Thi taip rodos, — nuramino jį Jo
nas.

Ilgai klaidžiojo laukupse, eidami vis 
pavėjui, kol pamatė tolumoj šviečiančią 
ugnelę. Puolė abu kniūbsčiom žemėn ir 
ėmė šliaužti prie jos.

• Pamiškėje mažutėje trobelėje dar ne
miegojo. Prie vartų, nuleidę galvas, stoVė- 
jo keturi pabalnoti arkliai, o gryčioje gir
dėjos-kelių vy rų kalba.

Antanas apibėgo aplinkui, o Jonas iš 
tolo žvilgterėjo pro langų.

Bolševikai!.. — prašnibždėjo jis 
Antanui ir abu sustojo nežinodami kų 
veikti. Antanas nekantravo.

ir katalikišku principų įvvk- 
dininiui asmeniniame gyveni
me. Ji (katalikiška akcija) y- 
ra pašvęsta Švenčiausios Jė
zaus Širdies garbei ir turi sa
vo globėju šv. Pranciškų Asi-

Fašistai katalikų profesines 
sekcijas buvo uždraudę, nes 
savo profesinėse 'organizacijo
se patys norėjo tenkinti ne 
vien medžiaginius, bet ir reli
ginius ir dorovinius narių rei
kalus. Tai buvo antra svar-1 ”

likos pilietis,bi nesusipratimo priežastis. pmeuh, gali būti
Dabar visos tos kliūtys Itn- i "lokslus b“‘K«s. bet »«“ j's 

lijos katalikų veikime paia 's"n«8 Lietuvoje, tai jo dar- 
iintos.

ei a

Todėl be pagrindo džiaugia
si katalikų priešai, kurie skri

bai bus įstatyti Lietuvos sky
riuje ir Lietuva gaus už tai 
kreditą. ‘

4. Už išstatytus paveikslus
bia, kad fašistai nugalėję ir bus premįjų ir jeigu savįnin- 
labiau negu prieš šį susitari-|kas panoks, jįe galės būti ir 
mų suvaržę katalikų veikimą i parduoti.
Italijoj.

J. K. S.

LIETUVIAMS
ARTISTAMS

Šią vasarą Los Angeles, Ca- 
lifomia, bus eilinė Dešimtoji 
Olimpiada — kur įvairių tau
tų jaunimas rodys savo vikru-

‘ imą įvairiose, sporto šakose.

Toliau “-Vyskupai skiria di
ecezinių organizacijas vienetų 
pirmininkus ir dvasios vadus. 
Popiežius skiria visos Italip? 
kat. akcijos vyriausią pirmi- i 
ninką -ir vyriausių, akcijos va
dų*, kurie drauge su 18 regio
nų pirmininkais sudaro Auk
ščiausiųjų Katalykų Veikimo 
Tarybą”. /

Taigi pripažįstamas atskirų 
diecezijų centralizavimasisi į 
vieną bendrą katalikų veiki
mo centrą. Tatai Italijos val-

t 5. Iš Los Angeles, kaip nu 
J matoma, ši paroda keliaus pc 
■ didesnius A.merikos miestus ir 
(bus “American Federation of 
Art” globoje.

6. Kalbamoji “American 
F'ederation of Art” apsiima 
padengti visas paveikslų ar 
skulptūrų persiuntinimo, ap
draudimo (insurance) ir kitas 
su paroda surištas išlaidas, 
bet tik nuo Washington, J). C.

! Būtų gerai, jeigu lietu- ‘ ;i
artistai, gyvenantieji šioje ša
lyje, galėtų dalyvauti. Jeigu 
jie tinkamų paveikslų neturi, 

itiiin-

Ldetuva buvo taipgi pak
viesta oficialiai šioje Olimpi
adoje dalyvauti ir buvo priė
musi pakvietimų, bet dėl pra-
dėjusio, pagalios, ir Lietuve jo |'tai gal«ų'dar į LL

...... ekonominio krudo, neg p,'.agk|wla ,ik
1932 m. birželio mėn. Šie pa
veikslai, skulptūros, archite-

I reikštis
•yra galimybės, kad dėl dide 
litą iškaščių surištų su kelio
ne, Lietuvos Sporto Sąjunga 
gal ir bus priversta atsisaky
ti nuo dalyvavimo.

ktiški planai ete. gali būti at
siųsti Lietuvos Pasiuntinvbėn 
Washington’e, o ji atliks visa 

Prie šios Olimpiados yra j kita su “American Federa 
taipgi Sporto Dailės Paroda, (tion of Art.”
Jos pirmininku yra generolas į Reikalui esant, Pasiuntiny- 
Chžtrięs II. Sherill. Šiomis įbės mielu noru suteiks ir pia- 
dienomis Gen. Sherriil, atsi-įtesmą ižinių.

džia buvo uždraudusi ir tas
uždraudimas buvo kilusių ne-jvwi flr Uetuvos dailininkai 
susipratimų priežastis. Dabar j dalyvaus sio> pąrodoje. At- 
tas draudimas panaikintas. |,akymas buvo> kad> dėja, to| 

Toliau statutas numato, kad
‘ ‘ katalikiškosios akcijos na

laukęs Pasiuntinybėje, įdoma- Lietuvos Pasiuntinybė 
Washington’e

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

j tikėtis negalima. Tuomet kilo ponM Vaiciekausklenei, —

riai gali jungtis į profesines 
sekcijas”... Vadinasi, Italijos 
katalikų veikimui pripažįsta-

sumanymas, ar negalėtų joje 
dalyvauti čia gyvenų lietuviai 
artistai, Pasiuntinybė tam pri-

Nutarta rimčiau rūpintis senų lietuvių, 
ypač ligonių, globa. Rūpintis ne tik vargšais, 
kuriems ir pašalpa būtų reikalinga, bet ir pa
siturinčiais seneliais, kad jų paskutinės gy

— Gal eisim atgal... — pasakė Anta
nas. 1

— Jie tik keturi... — užsimąstęs at
sakė Jonu- ir žengė prie durų.

Durys pionai sugirgždėjo, .ienas įžen
gė pirmas. Antanus visas drebėdamas slin
ko paskui. Nustebę žiūrėjo į juos bolše
vikai, o moteris, sėdėjusi uslanėly prie 
krosnies, šoko kaip padūkusi, išplėtė iš 
nustebimo akis ir Kiek tik galėjo dikte- 
lėjo.

—r O Jėzau Marija! Mūsiškiai.

Bolševikai dar griebės revolverių, bet 
Jonas kaip žers šautuvo buože stalan, vis
kas taip ir pabiro žemėn.

— Nė iš vietos! — graso ir Antanas, 
nors rankos, šautuvų spaudžiančius dreba.

Ruseliai pakalė rankas. Jonas jdos 
apgraibė ir nuginklavo. Keturių šautuvus 
surišo virve, užsimetė ant imties, ir sako 
Antanui: L ; <

— Liepk eitihaukan. x\š nemoku ru
siškai.

— Period į kiemų! — suriko Antanas
ir atsitraukė nuo durų.

Tamstos straipsnio nedėsime, 
nes jau buvo įdėtas straipsnis 
apie tų pat.

Menkai Dulkelei. Tamstos
straipsnis nesunaudota, nes 
tuo pačiu reikalu redakcija 

nuodugniau
ir plačiau apibūdinančių tą' 
klausimų.

venimo dienos būtų pasaldintos, o mintys 
' ir dosnumas, geron pusėn pakreiptas. Konfe

rencija ragina remti L. R. K. Labdarių Sų- gavo straipsnių, 
jungą ir jos žygius, vedančius prie įstrigimo 
senelių prieglaudos.

— Jūsų arkliai! — paklausė dar An-\
tanas.

— M ūsų —- atsakė bolševikai.
Nusodino bolševikus po du ant arklio, 

patys užšoko ant kitų ir joja.
Naktis tamsi, nieko nesimato.
— Tu žinai kur joti — klausia Anta

nas.
— Žinau. Dabar trauksim prieš vėjų.
Pasakęs tai greit apsisuko ir zovada 

nudundėjo atgal į grytelę.
Antanas su belaisviais liko vienas, 

dreba iš išgąsčio, bet bėgti nemėgina. Su
stojo ir ėmė laukti Jono. Tas netrukus 
grįžo.

— Puėmiau bolševikų odinį maišų su 
dokumentais. Gal varias suras kų gero. — 
Paaiškino Jonas draugui.

Toliau jojo ramiai, atidžiai klausy
dami ir žiūrėdami, ka« daros aplinkui. 
Antanas net snustelėjo valandėlę, pasiti
kėdamas Jonu.

Tik ūmai, bolševikai nušoko nuo ar
klių, ir pasipylė kaip žalčiai į visas puses. 
Jonas dukart šovė, bet nepataikė. Antanas 
susijaudinęs negalėjo atitraukti šautuvo

gaiduko. Iš kairės pasipylė šautuvų šū
viai, kulkos raižė orą apie draugų galvas 
ir jie krito žemėn.

Griuvęs žemėn, Antanas jautė lyg 
pakliuvęs į raudonas ūžiančias bangas. 
Akyse mirgėjo įvairios spalvos, viskas ap
linkui ir jis pats — supos, svyravo. No
rėjo surikti, bėgti, bet negalėjo. Užmerkė 
akis ir nurimo.

— Kažin kaip Jonas — pamanė, ir 
sunku jam buvo be galo.

Šautuvų tarškimas kairėje vis didėjo, 
dažniau ir dažniau užspringdami pliauš
kė kulkosvaidžiai, pagaliau prabilo ir pa
trankos^ Įvairiaspalvės rakietos raižė pa
danges, valandėlėmis apšviesdamos apy
linkes.

Antanas pajų4o, kad kažkieno rankos 
graibo, čiupinėja jį. Visas sudrebėjęs iš 
išgąsčio, atvėrė akis ir pažino didelį Jo
no siluetų.

— Jonai... — tyliai sudejavo ir su
spaudė jo ranką.

(Bua daugiau)
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VAKARYKŠČIOS DIENOS (VYKIAI i Lietuvos pramonė 1931 metais
Stancikas, pralenkęs Gubysta, vejasi Rašinskie- Lietuvos pramonė (gamyba tinių ir drabužių pramonė

v ūiaKuiis su Stulginsku Janušauską už
pakaly paliko. Mandravickas, Grybas ir Va- 
lančius didelę pažangą daro

‘•r*

Nežiūrint dabartinės depre
sijos ir finansinės krizės, į 
“Draugo” vajus — kontestas,
eina pilnu tempu. Tai rodo da- Avė., Cicero, III......... 398,830
žnas kontestininku lenktynia- y. Stancikas, 1706 W. 47

Dabartinis kontestininku 
stovis yra toks:

O. Rašinskienė, 1639 S. 50

ir apdirbimas) yra smulki. 80 
nuoš. jos apdirba Lietuvoj e- 
sančią žaliavą, aprūpindama 
krašto gyventojus reikalin
giausiais vartojimo dalykais. 
Likusi dalis apdirba daugiau
sia žemės ūkio produktus, taip 
pat miško medžiagą ir linus, 
paruošdama juos eksportui.

vimas. Kad kontestininku dar- S,„ Chicago, III......... 398J67O tus kainoms pasaulinėj rinkoj,
bas neša gražiij vaisių, reikia p. Gubysta 4335 S. Mozart

ui tai padėkoti plačiajai ka- St., Chicago, III......... 398,050
talildškai visuomenei, kuri-Į., p Varakulis, 724 West 18
vairiais būdais tų sunkų, bet , ChicagOi j„......... 360,530
naudingų, jų dariu, remia. j A Stnlginskas, 1628 S. 50

t
 kontestininku darbo sek- Ave> Chicago, III.......... 357,070
jiekvicnas gali matyti, - A j Janušauskas, 1301 S. 

dienraštis “Draugas” 50th ct> ciw,ro> p, 
greit plečiasi, kad sekasi įgy-l Ag Qi|ien5 3l31 Eme].a|d 
vandinti ir kontestininku ola. Ave ; chicagOj In 237,190 
tais - tortui,tešta taifa-uštis M Varkalienė, 6315 South 
faebmeaoje tortai,faštoyc Sei. nT% ChicagOj IH 226,520 
moję. Tat, valio, kontestinin- i
kams! Valio, visiems, kurie

Dėl to, kad mūsų žmonės pra
deda labiau pirkti savus ga
minius. Iš kitos pusės avaly
nių ir batų dirbtuvės dirbo 
sunkiai. Ši pramonė turi dide
lę užsienio panašių prekių 
konkurenciją,.

Neblogai dirbo ir viluų, 
medvilnės ir linų audimo bei 

Linų pramonė, labai nukri- i verpimo fabrikai. Kad ir to-

buvo bloga. Pavyzdžiui iš linų 
ūkio iki 1928 metų Lietuva 
gaudavo kasmet apie '60 mili
jonų litų pajamų, o praėjusių 
metų pirmais 10 mėnesių linų 
užsienin išvežta tik už 5 mili
jonus litų, per visus gi 1930 
metus — už 12 mil. litų.

kiu sunkiu laiku, 1931 m. pra
džioj pradėjo veikti 1 naujas 
linų verpimo fabrikas ir 3 šil
ko audimo įmones. Gražiai 
pradeda įsistiprinti Lietuvos 
rinkoj drabužiij fabriko “Dro
bės” audiniai, kuri šiemet 
švenčia jau 10 meti) sukaktu
ves. Tačiau į metu pabaigą ir

Medžio apdirbimo pramonė šios pramonės padėtis pablogė-

padeda jiems apaštalauti kata
likiškos spaudos platinime.

sVakarykščia diena vėl kon- 
*testininkams davė naujų žinių.

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

S. Staniulis, 6651 S. Talman1

gerai laikėsi. Labai gyvai ėjo 
statyba ir dėlto jai reikalingų 
medžio dirbinių pareikalavi
mas buvo didelis. Klaipėdos 
lentpiūvės ir kiti miško me- 

213,960 į Jžiagos fabrikai turėjo daug 
darbo apdirbimui rusij mišką. 
Medžio apdirbimo pramonėje 
1931 m. dirbo išviso 4803 dar
bininkai 193-se įmonėse, vadi

Ave., Chicago, III........ 212,950
Misiūnas, Roseland, III. 245

keturių vyrų, Stancikas dau' W. 108th St.............  140,030
giausiai deda pastangų Rasi-1 V. R. Mandravickas, 815-45 j naši darbininkų skaičius paly- 
nskienei “nukarunuoti”. JisĮst, Kenosha, Wis. :. 128,300 ’ ginus su 1930 m., padidėjo 40
pralenkė net Gubystą. Smar
kiai ant Rašinskienės užsimo
jo ir Varakulis su Stulginsku.

Grybas, 2244 W. Adams 
St, Chicago, III......... 128,429

nuoš. Tiek pat padidėjo dar 
bininkų skaičius plytnyčiose,

jo.

Maisto produktų pramonėje
maždaug visos įmonės 1931 m. 
dirbo normaliai, išskyrus lik 
saldainių ir šokolado fabrikus, 
kurie veikė silpniau, kaip 1930 
m., nes saldumynų vartojimas 
ypač kaime mažėja.

Mėsos gaminių ir konservų
dirbtuvių ir skerdyklų veiki
mas 1931 m. labai išsiplėtė. 
Vien bekonų gamyba, palygi
nus su užpraėjusiais metais, 
keturis kartus padidėjo. 1930 
m. pagaminta Lietuvoj lakū
no viso 98,054 centneriai, o 
1931 m. net 382,000 centnerių. 
Bendrai bekonas praėjusiais 
metais buvo visos mūsų že
mės ūkio gamybos centriniu 
punktu. Veikė 3 kiaulių sker
dyklos (Kaune, Klaipėdoj ir 
Panevėžy), šių metų pradžioj 
atidaryta nauja skerdykla Ta
uragėj ir žadama dar pastaty
ti Šiauliuose.

Sviesto gamyba 1931 m. pa
didėjo 25 nuoš. “Pienocent- j 
ras”, kuris savo rankose turi į 
90 nuoš. viso Lietuvos sviesto 
eksporto, 1931 m. išvežė į už
sienį 7 ir pusę milijono kilo
gramų sviesto prieš 6 milijo
nus kilogramų 1930 metais. 
Bet sviesto kainoms pasauli- j 
nėj rinkoj taip pat nukritus, 
už jį gauta beveik tiek pat 
kiek užpernai, būtent 40 mil. 
litų. Pačioj Lietuvoj sviesto 
taip pat parduota daugiau, 
būtent už 3 su puse milijono 
litų prieš 2 mil. 700 tūkstan
čių litų 1930 m.

• • • 'Pieninių per m. buvo Lietu-! 
voj išviso 275 ir nugriebimo' 
punktų 1,500.

i
Apskritai ūkiškos krizės į- j 

taka mūsų pramonę palietė 
mažiau negu žemės ūkį, egs- Į 

! portą ir kreditą. Tik metų pa
baigoj, kada pasunkėjo kredi

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

Janušauskas tik trupučiuką'Ave., Cicero, III.........116,100
/stabtelėjęs pasijuto bestovįs Rėkus, 1350 Wabansia ave.,

A. Valančius, 1226 S. 50 kurios 1931 m. labai išplėtė 
gamybą taip pat dėka gyvos
statybos. Plytų pereikalavi-

uzpakaly Varakulio ir Stulgi
ui sko.

“Drapiežnas” žemaitis A.
Valančius nesulaikomai eina 
pirmyn. Vakar jis pralenkė 
Bugentavičių, Pabijonaitį ir 
JŽvirblį, tik Kazlauskienė šiaip 
r\e taip pabėgo, bet šiandie 
"Valančius ne tik pavijo, bet ir Melrose Park, III......... 85,850, ^ mašinų pirkimą nė negal-

Cliicago, III................ 111,060: mas buvo taip didelis, kad jų
A. Žolvnienė, 6709 Archer Į net prisiėjo įvežti iš užsienio.
ave., Chicago, III.......... 193,500 ( Įvairių metalų, geležies bei

J. Aukškalnis, Io54 Hairi- magįnlį pramonė praėjusiais 
son St., Gary, Ind .. 101,200 metais dirbo vidutiniai. Silp- 

O Kazlauskienė, 4356 S. j naj veikė žemės ūkio mašinų 
Rockwell st., Chicago 97,450 ’ fabrikai, nes šiuo sunkiu lai- 

J. Žvirblis, 1513 35 Ave. į-u mūsų ūkininkai apie nau-

to gavimas ir ypač, ūkininkai 
mažiau beįgalėjo pirkti, pra
monės padėtis pasunkėjo.

Čia reikia dar suminėti, kad 
1931 m. pabaigoje Mariampo- 
lėje įsisteigė cukraus fabrikas, 
į kurį įdėta apie 8 milijonai 
litų kapitala. Per keletą vei
kimo mėnesių cukraus fabri
kas pagamino 6'/o (šeši su pu
se) milijonų kilogramų cuk
raus, iš kurio trečdalis jau 
parduota.

Dr. Legutis

LISTERINE
reffeves

SORE THROAT

pralenkė Kazlauskienę, Žoly- 
nienę ir Rėkų. Būtų “sumin
džiojęs” Grybą ir Wisconsino 
Ičontestininką Mandravicką, 
bet tie, lig nujautę pavojų (ki-! A. Condratas, 1706 S. Ma- 
bft. taip pat žemaičiai?) tiek pa yomensing ave. Pliila, Pa.
sivarė pirmyn, kad Valančius .............................. 40,700
nepajėgė jų pralenkti. Į tokį Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
smarkų Valančiaus, Mandravi- plewood ave., Chicago, III.
cko ir Grybo ėjimą pirmyn su ............. 32,000
didele baime žiūri Misiūnas, Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
paskui Staniulis, Petrauskas Roseland, III................ 31,910
ir kiti. Ir ištikrųjų, konteste-i Bacevičius, 1850 Wabansia
lenktynėse “tavorščių” nėra:'Ave- Chicago, III........  26,700
niekam negali pasitikėti.

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, III........... 68,500 Muilo fabrikams, kurie tarp

Bugentavičius, 1616 N. Lin- savęs varė aštrią konkurenei- 
coln St. Chicago, III. 61,900 praėjusieji metai buvo itin 

sunkūs, net vienas fabrikas
dėl to turėjo, užsidaryti. 

Degtukų gamyba. Įvedus
degtukų monopolį, degtukij 
gamyba net 25 nuoš. sumažė
jo. Švedai su savo degtukais 
visai nekaip pasirodė. Jų deg
tukai yra blogi, sproginėja ir 
dažnai patys iš savęs užside
ga. Dėl to įsikišo finansų Mi
nisterija ir atrado, kad deg- I

voja.

Listerine užmuša slogų ge
malus velk akymirkoj! Tas 
lengvina gerklę Ir šalina so
pėjimą. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2% žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo su 
Listerine sirgo, 1-8 mažiau, 
1-3 trumpiau tr % lengviau, 
negu tie, kurie negargaliavo. 
Lambert Pharmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
DOUBLE
ACTING

BAKING 
P0WDER

ėmyk keltų gražn-

caME
4°

25 ounces) for 254 ’

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
įai kontesto vedėias vrn Scranton’ Pa............. 25>850!tukai tikrai yra blogi.ntesto v< dejas yra T Taruška, 2334 S. Oakley Oerai veikė ir ^11,,
Męs žinių iš Aukškalnio, A TI1 ‘

Ingentavičio, Vaicekausko, :Ave“ Chlc8K'>’ In-į- fabrikai, taip pat įvairių bal-
, m ’į A. Langmanas, 4521 S. Wa-'_________________________raižausko, Vaičaičio, Taruš-

shtenaw Ave. Chicago, ,ford, III........................ 5,800
III............................... 17,700, Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000

A. Nemčiauskaitė .•. 8,500 i M. Povaitienė, 700 S. 9 st.

LAIVAS “FRANCE”

Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 I). “Draugas” rengia 
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą 
patarnavimą. '

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

MIIUONSOF pojnos useo 
BY OUR COVERNMENT

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti SOc. ut 
dantų mostĮ. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
ki*. Jg vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

os, Langmano ir kitų. Laukia- 
e žodelio, ką esate padarę sa- į

vo stovini lenktynėse pataiay-• gutkus 1007 Eiglit st.,Wau- Herrin, III........................ 1,000
Budėkite, vyra, nu, gal,m..................... . , 945 „ 25

te atsidurti užpakaly tų, kurie 
vėliau įstojo į kontestą. J. Balsis, 610 Wall St. Rock E. St. Louis, III. 1,000

2334 So. Oakley Ave.,
TELEFONAS ROOSEVELT 7790

Chicago, III.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jei Jus kenčiat nuo 

reumatizmo, Jus galite 
gauti Rosę Rbeunia 
Taba, Įrodytų Ir Išban
dytą gyduolę. Dykai 7 
Dienų Bandymui. Si pa
prasta namų gyduolė 
.jau pagelbėjo šimtam*. 
Nnslųsklt pinigų — tik 
savo vardų Ir ad cvų 
ant žemiau esančio Ku
pono

Dykai Del Skaitytojų
Iftbandyklt šių gyduolę 
patys por NEMOKAMĄ 
BANDYMĄ. Išplikykite 
kuponų Ir prlslųsk’te j| 
greit, pirm IŠsibfU'is ?ls 
duoimus pasiūlymas.

Rose Rheuma Tab Co., (Dept, X-«) 
ŠBlfl N. Irving Ave . Chicago, III.

Meldžiu prisiųsti pilnų Pakelt Rose 
Rheuma Tabg, apmokėtu persiuntimu. 
Aš vartosiu Jas 7 dienas Ir tada pats 
nuslspręslu ar aft noriu Jų dauginu.
Vardam ...................................................................

^.dresas .............................. .
Miestas ................................ Valst. .'..............

BILLY’3 VNCLE
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LIETUVIAI AMERIKOJE puošniam “ClirystaI Bali 
Kuom,” taip pat yra pakvies
ta dalyvauti p. Čižauskienė.

CLEVE1ANB, OHIO.
nę Broklyn, N. Y.

Žeimys, Zigmas, kilęs iš Ty- 
Įdyti puikiausių programų, Ea- Dėl oro permainų daugjtuvėnų m., Raseinių apskr., 39

Mažeikių apskr., seniau gyve-1 Mykolo sūnūs, Antanas gyve
nęs Braddock, Pa. pas Ačienę 
ir Kazys gyv. S. Light Street, 
Baltimore, Md.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOS METU

sekmadienį vasario 21 d., 4 v. 
parapijoje, pOpįete 

Šv. Jurgio bažnyčioje prasi
dės rekolekcijų savaitė vasa
rio 19 <1. vyrams ir moterim

Mūsų lietuvių

kurias duos tėvas Alfonsas,1 
pranciškonas iš (irami Rap- 
ids, Midligan. Visus parapi
jomis ir pavapijones lietuvius 
kviečiu ateiti, paklausyti gra
žių pamokslų ir pasinaudoti

st salėj Šv. Jurgio svetainėj, žmonįų serga Detroite. , m., Amerikon atvykęs 1905 m., | žiurlys, Kleopas ar Klaudi-1 Atliol, Mass.
i....... i:„„:  j i -- ..........................................., m —, . . t. ’Al ūsų kolonijos lietuviai be 

;alo nudžiugo, išgirdę Fordo 
Prakalbas sakys gerb. sve- paskelbimų, kad netolimoj at

ėjai kun. V. Masevicius, dr. J. ejįy priims 35,000 darbininkų 
11 Jonikaitis, P. Molis ir vieti- atgal į dirbtuves. Bet tai nė 

nis kleb. kun. J. Čiižauskas. pjrmas tokia paskelbimas —

ilgai gyvenęs Wiaterbury, į jus, . gyvenęs Detroit, Mieli., 
Conn. ir Detroit, Mieli. jtvn priklauso dalis iš dėdės

Žilionis, Petras, Igno sūnus, Tribandžio likimų (10-1341). 
apie 60 m. amžiaus, Amerikon! Slaboševieiai, Antanas, Vac- 
atvykęs apie 189d, nu, iš ltu- las ir Justinas; Antanas bene

Nuo vasario 15 d. ligi 28 d.

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

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d 
Šv. Jurgio par., Philadelpiiia,

Bus ir kitokių įvairybių. Žo
džiu, programa bus įdomi. J- 
žanga pigi. Verta visiems da
lyvauti.

X Jau 7-tų savaitę Moterų

pagyvensim, pamatysim.

IEŠKOMI:

Pa.
miręs 1912 m. Manifold, Pa., Nuo vasario 29 d. ligi kovo 
Vadas ten pat gyvenęs, gi Ju- 6 d., Norwood, Mass. 
stinas, pasivadinęs Shelskis, , Nuo vasario 29 d. ligi kovo 

Valančauskas, Justinas, 19- buvęs policininku Westville, 13 d, Šv. Kazimiero parap..
21 m., gyvenęs 345 Penn Avė.,
Scranton, Pa.

sonių km., Seirijų v., Seinų 
apskr., gyvenęs Milwaukee, 
Wis. ir New York’s.

Dievo malonėmis ir atlikti į s^.gos centro pirm M Oižau- 
/Velykinę. AZebonas., skienė kamuojasi su sunkiai

i sU£eįyta koja. Mat, mūsų lie-

INDIANA HARBOR, IND ',uviai y,a paprat« dr£i,ini

Vitkevičiui, Juozas, Marty
nas ir Kazys, iš Mežgalių kai
mo, Josvainių valšč., Kedai-

Nuo kovo 14 d. ligi 20i 
Montello, Mass. (moterimi

Nuo kovo 21 d. ligi 2?j 
Montello, Mass. (vyrams).

Nuo kovo 14 d. ligi 20| 
Maspeth, L. I., N. Y.

Jei įvyktų kokios pert
nos, pranešime vėliau.

SKINIMG
Mrfien aoothing Žemo la u»

Right from the firat touch, antisep 
healing Žemo takea the iteh 
misery out of mosąuito bites, niahi 
and many other skin afflictions.1 
it also for itehing, peeling 
Bathera and’ other outdoor 
thank cooling Žemo for relięf frd 
aunburn. Douse it on ivy-poisoniij 
Pimples and dandruff fade when s 
antiseptic Žemo is applied. It 
stantly easea razor-smart. Alv/a 
have Žemo nearby wherever you j 
Any druggiat. 35c, 60c, $1.00.

Pa. ir Pittsburgli’e ar Pitts- Worcester, Mass. 
tone- j Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa-

Šilanskis, Adomas, tarnavęs terson, N. J.
kariuomenėje, gyv. Portage,1 

iSt;, Pliiladelphia, Pa., kilusi.Pa. ir New York’e, kilęs

Vai antinai tė, 
karų gyvenusi

Luizė, prieš 
435 No. lOth

nių apskr., Amerikoje gyv. a-
is

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

trepsėti bešokant polkų. Tai- pįe 93 metus.
Sausio 31 d. buvo sureng- i per šeimyniškų choro ba- Vileika., Aleksandras, prieš 

ta puiki Šv. Pranciškaus par. kažkas p. čižauskienei Amerikon atvykęs iŠ Li
vakarienė. Nors dabar yra su- taip sunlv‘ai užmynė dešinę nj.onių kmAdutiškio valšč., 

kojų, kad net kaulus sutrynė.
kad ti u-

iš Šimkaičių v., Raseinių aps. Trakininkų k., Butrimonių v., 
Budrikas, Feliksas, Prano Alytaus apskr.

nkūs laikai, bet visgi svečių
prisirinko pilna svetainė, vai- tojai sI*4a
giai buvo skaniausiai pagami- n‘Pu Jau riims kojų iš

nti gabių šeimininkių, kurios 81?80-
pirmininkavo O. Gudienė ir Ligone jaučiasi be galo lai- 
Musteikienė. Pirmų dalį gra- nanffa> Lad pei tokį trumpų

žios programos išpildė parap. 
mokyklos vaikučiai, perengti. 
Seselių Kazimieriečių, o antrų 
dalį B. Serpetau skaitė su sa
vo mokinėmis šokikėmis.

PADĖKzl

savo buvimo Detroite laikų į- 
gijo tiek daug draugų ir bi
čiulių, nė vien tarp lietuvių, 
bet ir taip kitataučių, kurie 
gausiai aplanko ir apdovano
ja gardumynais (ypač sųjun- 
gietės).

Švenčionių apskr., turėjęs sū
nus Vladų ir Antanų. 

Vasiliausko Antano vaikai:
t

Antanas, apie 38 m., Silvest
ras, 36 nu, Elena, 33 m., gy
venę Slienandoah, Pa., kilę iš 
Krosnos valšč., Mariampolės 
apskričio.

Agnė Giedraitytė ir Myko
las Giedraitis, gyvenę Sliena- 
ndoali, Pa.

v
j Vaškevičiai: Juozas, Vin,

Budriko-Krimavičiaus sūnus, 
karo metu gyvenęs 443 Port- 
land St., ir 20 Warren Street, 
Cambridge, Mass.

Žilaičiai, Antajias ir Kazys,' rk, N. Y.

Ieškomieji arba apie'juos 
kų žinantieji prašomi atsiliep
ti į:Consulate General of Litli- 
uania, 15 Park Row, New Yo-.l

American Bosch

X Vasario 11 d. iš Šv. Jur- cas b’ Juzė, visi virš 50 m. 
bažnyčios palaidota cho- amžiaus, 

dingai dėkojame visiems, ku- 10 nario L. Barkausko įnamy- žadeikis, Pranas, ir jo duk- 
rie, prisidėjote prie parapijos tė. Mišiose dalyvavo trys ku- terys: Monika, 32 m., Joana, 
vakarienės darbais ir auko-jugai. Muz. J. Čižauskas su go m ;r julė, 24 m., kilę iš 
mis. Visų čia negalima išvar- riioru išpildė specialių muzi- Konteikių km., Akmenės v., 
dinti, nes ilaug vietos reikėtų kų. Velionė paliko nuliūdusių 
Tai paminėsiu tik tuos, kurie didelę šeimynų. Baž. choras gc 
iš toliau kų aukojo: Berdens^ velionės sielų užpirko Šv. 
pieno kompanija aukojo gile- Mišias. Graborius Stepanaus- 
tinės ir pieno, o duonkepis p. kas pagirtinai tarnavo laido-
Miliauskis iš tolimos Ciceros tuvėse.1
davė juodos duonos kiek tik 1 X Sekmadienį vasario 7 d. 
reikėjo. P. Miliauskas visuo-jper sumų smuiku žavėjo ša
me t aukoja mums duonos va- jungietė Slašinskienė. Būtų 
karienėms, piknikams ir išva-J malonu dažnai išgirsti pana- 
žiaviniams. Taip pat ir me- šios muzikos.
jo neužmirškim paremti. Į ,, r,- - •

1 : X S10 menesio pabaigoje
^omisi-,a; Cosmopolitan (Visų tautų) 

kliubo rengiamam pokyly 
(viešbuty “VVebster Hali”) 
dainų programų išpildyti yra 
pakviesta p. M. Čižauskienė.

X Catliolic Womens Lea- 
gue’o rengiamas “Musicale,” 
kuris įvyks vas. 19 d. popiet,

Indiana Harbor. Ind.— ši

DETROIT. MIGH I

Šiemet Detroito lieftiviai re
ngiasi tinkamai Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves 
paminėti.

Šv. Jurgio parapija, choras 
ir solistai, vadovaujant muz. 
J. Čižauskui ir Šv. Petro par. 
choras ir solistai, vadovaujant 
muz. K. Smaliui, žada išpil-

NAUJAS IŠRADIMAS
DKKSNIO GALINGA MOSTIH, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau- 
xkc jau yra gatava. Deksuio Galinga 
Mosli3 yra sudaryta IS 18-kos nklrtln- 
gų elementų, ii vlt.ų kraStų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 
nio Galinga Alostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Kėuiua- 
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
telus] kraujų, ntkstelėjiinų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Rėksnio Galinga Mostis yra riek 
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranluojaui:. Jeigu 
nemitų taip kaip rašom, pinigus gra
žiniam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip. DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OiNTMENT. Kaina 76 centai.

DEKEN’S OINTMENT CC.
HARTFORD, CONN.

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attorney A t Law 

11- S. LA SAULE STREET 
Ir Vakarai*: Utarn.. Ketv. ir 8u-
batog nuo 7:19 iki Į J

<309 8. HALSTED 8TREET
T«L Waotvrartto »»l

ADVOKATAI

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

“Vieną dieną labai šaltam vandeny išsimaudęs aš taip .peršalau, kad vargiai 
galėjau pasijudint. Buvau privestas išlikti nuo darbo suvirs dvi savaiti laiko. 
Aš ėjau nuo vieno pi$e kito gydytojo Camdene ir Philadelphijoj, bet niekas man 
negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektriškų gydymų ir net šios priemonės man 
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau PAIN-EKPEI.LĘRl ir tik viena bonkutė 
prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi pilniau*

šiai sveiku.” (pasirašo) W. B., Hudson, Pa.

PAIN-EXPELLER*
Trade Mark 

Įreg. J. V. Pat. Biure
Per suvirs 60 metų tikrasis Enker PAIN- 

EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiškl 
gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAlN-EXPELLERIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur

•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

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

ii

<3

JOHN B. BDRDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2,151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. j
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 \V. Washington St. 
Room 1502 Tel.kCentral 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Naaitų Tel. Hyde Park 3395

A. A. 0 L l S
ADVOKATAS

11 SOUTH IA 8ALBE STREET 
Rootu 1984 Tai. Randolph •»»!
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8341 8o. Halsted St. Tel. Vlctory 96(3

Valandos — T iki 9 vakare
Utarn.. Ketv. Ir subatoe vakar*

miuims liiimi

Kreipkitės į “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ laiš
kais ar asmeniškai ir gausite įvairių kelionei reikalingų informa
cijų. .

“DRAUGAS” parduoda visų geriausių laivų kompanijų lai
vakortes.

Laivakortes užsisakykite iš anksto, kad galėtumėte pasirinkti 
geriausią kambarį.

Laivakorčių Mm
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Telefonas Roosevelt 7790 
3E

/‘T AND RVNN—The -f™: We* m (b? i

: i

*

BUDRIKO Krautuvėje yra pasirink 
Bosch Radios įvairiuose kabinetuose, 
gausite didelę nuolaidą už jūsų seną radio) 

. Victrola.

CHICAGO, ILL.
Jos. F. Budrik, Ine

3417-21 So. Halsted St. Chicago, ij
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D R I n G i s
lights skeptical, yet interested 
in the league, and also a mem- 
ber of Langner Cub’s. Best

all the dope I have on this 
one.

X Sally Jesulaitis, also a
DAKTARAI:

liobby is Basketball, also a forward and this is her first Ofi8as TeL GrovehU1 0617
_ Res. 6707 S. Artesian Avė.

devotee of dancing. Plays ten
nis, swinis and occasionally 
goes in for horseback riding.
Wliat a moli!

X Aldona Trainis, w h o
‘SPORTIVELY SPEAKING’ thick of the fray and a coura-

------------ geous battler, where lier cause
by J. C. S.

Have a little surprise, allow 
nie to intfoduce the membeis 
of the girls chainpionship Fi- 
ve from Cicero for this sea- 
son. You undoubtedly know, 
that tliey were undefeated in 
league competition and boast 
of a niarvelous record. Among 
the principais we have:

XHelen Petkus captain and 
manager, who junips cčnter 
for the Cicero Lassies. Heleu

year in the League. Ah, būt 
ndt the lašt, lųih. “Sally” 
has played, or is playing with 
the “U. C. Pals.’’ Tennis, Ice 
Skating, Golf — get a work- 

plays from the left guard po- j out here.
sition, has three years of com- X Bose Yurkus, who enjoys 

is concerned. Helen has had i petition. Plays with Western playing basketball, plays from
three years in the league all 
of the time was well spent. 
Also plays with the Langner 
Cub’s, and has played \vitli 
St. Casimir’s Academy Var- 
sity team. Her hobby, of cour- 
se is basketball, būt in the diet 
she includes: baseball, tennis, 
swimming, dancing and on 
top of that, likęs horse rid
ing.

Electric and has an inured the guard position. This is 
hobby, basketball. Myomyomy Rose’s first spar in tlie lea-

X Patricia Kemtes, who gue, let’s give her a hand, 
ambulates around the forward tliat’s nice. Rose’s geniai way 
position the dexter one has sTiould make her noteworthy, 
two years of this thing called i well it does. Also enjoys swi- 
Basketbadl, in the K of L lea- mming, dancing, golf and ba- 
gue. Plays witli the Langner seball.
Cub’s (wliat a break this out-
f it is getting) and the West- 
ern Electric “Five.” “Pat”!

SPORTAS

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Hoad

Vai.: 2-6 ir 7-9 I’. M. Ket. 9-12 A.M. 
Nfcdėlioj susitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt 
nyčlomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. vak. 
Chlcągos ofiso Tel. Grovehill 82«2

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 - 6th AVENUE

Vai.: panedėllals, seredomls Ir su- 
batomia nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4060

X Josephine Ellis (Ūselis). > jįkes to golf, dance, skate,' Kartas nuo karto lietuviai

Tel. Ganai 6764 Res. Republlc 5169

DR. A. RAUKUS
GIDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas ilgs* 

vyrų. motorų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėilomis ir seiedomla tik
iškalno ■usltaru*

Ofisas, .Laboratorija ir X-Ray

2130 WEET 22nd STREET
CHICAGO

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

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėilomis pagal susitarimų.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR- NAIKELIS
736 West 33 Street (Kanip. 33 ir Halsted St)

handles the bąli from the left swini, horseback ride ond; Pradeda daugiau domėtis spo- 
is unųuestionably the best i fOrward position. A bulwa k what have you. Wliat’s this r^u’ »°^u-
center in the league. A towei 'on botli offense and defense. Į horseback racket anyway?! Praėjusią vasarą daug nau-

DR. S. BIEZIS
▼ai.: 1-1 ir <:84-8:l4 vai. vak.

Nsd'lloj guzlta.r’)«
▼ai.: 2-4 ir 7*9 vai. vakare 

Nsdėlio] nuaRaraa

of strength on defense and! One of tjie best dribblers in 
her uncanny shot-making is a J the business and wonderful 
inarvel to beliold. You can al-jfloor work. “Joe” has < the 
most sūrely find Helen in the į knočk of caging goals that de-

Does some friend own a Spark « sportininkų, kaip vyrų, 
plUgf taip ir moterų pradėjo žaisti'

X Mary Beacon, piavs riglit golfą. Ir beveik galima šaky-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Ganai 6122

Tel. Central 7079 Vai.: 1-4 vai. vak. Ir

G R A B O R I A h

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIA?! LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 8927

guard on the ‘ųuintet.’ Otvns -kad kiekvienas pradėjęs jKezidencija: 6S-28 s. Richmond Avė.
„ .. ;aaisti golfą nemano jo pames- Teiephone Repubhc 7868lip to three years of COIlipetl- j o | Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.

tion, even though a . blonde. j *ket “* dau«iau Piakt'- Į H^l: »«-» «-■ -

DR. MAURIGE KAHN

Rez., Longbeach 9453 Pagal sutarti

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

Buvęs Instruktorius Vieimon I nlversiteto Per 5 Metus 
Ofisai 1447-49 Pittsfield Bldg., 55 E. W tt-stahigton St., (Jbliago. IU.

Phonc Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč'-v dykai.

3307 Auburn Avenae

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 l » »

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, 111.

Ar , ... p'kuotis.Mary s smile is a cynosure oi. •
all eyes. She is almost a fix- j šiuo mŪ8l> visuomenės susido, 
ture on the basketball floor.1 dėjimu. pradeda daugiau ru- 
Likes dancing, swimming, andiP^n^s Lietuvių Golfo Kliubas. 
above all, basketball, well any- jkmis piadėjo duoti įvairnj 
way so I’m told. i patarimų apie golfo žaidimą.

. . / Ttt t t i 'šie patarimai duodami nemo-X Frances Malecke, wlio. *7
, 1 - p, .. .' kainai, kaip nariams, taip ir ; cages them irom the left for-1 v . . 1 1 Į

ward position, has plaved i Pašftli11iams-
three years. Enjoys' dancing i 2iem6s ,aiku> kada a8ra ='a‘
and mum—basketball, That’s:lima 40,811 «olt'u a,k5t6J<i> 

kliubas dailiai įtaisė viduje 
“coursą” 739 W. 33rd Street, 
ir kviečia visus sporto mėgė
jus bei pradėjėjus pasiprakti-

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 80. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

DEN TĮSTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

6 iki 8:30 vakare

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

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

Antras ©iisa8 ir Rezidencija 

65u4 S. ARTESIAN AVĖ.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietą, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėliojo pagal sutarti

/

^S. M. tKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WKST 18 STREET 
TeL RooMvąlt 7822

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

-A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Tolinau Ava. 
Tel. Virginia 1290 

Yarda 1138 
Chioago, UI.

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

V KOfi JAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6202-8412

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manąs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

AMBGLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramąj 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABOBIJL1 

Didysis Ofisu
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: 1741 ir 1742

ELENA
IGNOTAVieiENE

PO TĖVAIS BUCIN SKAITĖ,
Mirė sausio 23 d., 1932 m., Pa
laidota Kauno kapinėse Lietu
voje.

Paliko dideliame nuliudimė 
dvi dukteris: Eustakiją ir Te
resę, sūnūs: Dionizą, Juozapą, 
Pilypą, žentus, marčias, anukus 
ir gimines Lietuvoje, o Ameri
koje sūnų Konrodą ir marčią 
Agotą.

Gedulingos pamaldos už a. a. 
Elenos sielą įvyks penktadieny
je, Vasario 19 d., 19 32 m., 7:30 
vai. šv. Mykolo parapijos baž
nyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose gedu
lingose pamaldose.

Nuliūdę Sūnūs Konroilas Ir 
' Agota Ignotavlčiai.

Rozalija Laurinaitienė
l*o tėvais staimantaiiė

Mirė \asario 15 d., 3:35 vai. po 
pietų 1932 m., sulaukusi pusės 
amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Eržvtlklo par., Rimšų km. A- 
merlkoj išgyveno 35 metus. Pa
liko dideliame nuliudimė duk
terį Marijoną ir žentą Joną 
Carlson, 3 sūnūs — Joną ir ma
rčią Bronislavą, Izidorių ir ma
rčią Marcelę, Pranciškų Ir mar
čią Eupharnią ir gimines. Kū
ma pašarvotas 1712 N. Ashland 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, vasario 18 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Sv. Mykolo par. bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai RvIRčiaml 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jai paskutinį patarnavimą.

Nubudę liekame: Duktė, Su- 
nal. Žentas, .Marčios ir Giminės.

laidotuvtee patarnauja gra
borius Masalskis. Te lot. Boule
vard 4139.

kuoti. į. i
Vasario 18 d., 8:30 vakare

bus kliubo susirinkimas kliu- 
bo name. Bus išrinkta nauja 
valdyba ir sutvarkyti žaidi
mai: čękeriais, šachmatais ir
kitoki 1932 m. čempijonatui’Tel Canal 6122 
laimėti. Kas mėgsta bet kurį 
žaidimą, būtinai ateikite va
sario 18 d.

Kliubo prižiūrėtojai

Phone Boulevard 7042

-DR. C. Z. VEZELIS
D E N T 1 S T A S

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

j Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
, vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal suturima.

DR. J. J. KŪWARŠKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Bpeciale atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomla nuo 19 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1929

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEOIALISTA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted Bt.
▼alaadee: mm 14—4: aus 6—9

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTĖ

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

riugas peiKeie savo ofisus į 
naują vietą po nuiu. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki b vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81iH

DR. H. DARTDN
Gydytojas ir Chirurgus 

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

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wantworth 2000

Office Phone 
Wentworth 3000

Boulevard 7589
Rez. Hemlopk 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Grovehill 1595 '

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik ausi tarus
2422 W. MARGUETTE ROAD

Tale. Cicero 1269

UR. GDSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo iv v. ryto Iki 9 

yal. vakare
Nedėilomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Iii.

▼ai.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS•

Utarninkais. Kctverg^is ir Subatomis
2420 W. Marųu.-tte Rd. arti \Vent.vn 

Avi*. Phone llenil.K k 7H2N
Pa nedėllals, Seredomls ir Pėt nyčlomis 

1821 So. Halsted Street

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Kampas 31 Street
(

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

10-12

DR. CHARLIS SEGAL
Perkėlė savo ofisą ,po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU ALDSTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčiofe, kuriomis dienomis Jit 

|bue.
I 2924 W. WASHINGTON BLVD. 

Kitos vai. ant Washlngton Bulvd. 
4:30 — 5:30 kasdien 

Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arbt> 
Cicero 682. Rėzų tel. Cicero 2888i—

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG/H 

4142 Archer Avenue

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

Nedėilomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginia «036

A. L DAVIDONIS, M. D
4914 SO. MICHIGAN AVENUk 

Tel. Kenwood 6141
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakar*

apart Avogtadlenlo Ir ketvtrtad)«a<

REMKITE TUOS PROFE- 
SIJONALUS IR BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE.”

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Nary nu. kas)

aYDYTOJAS ir chirurgas 
1420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 US 12 ryto, 7 iki 9 eak. 

OtMBv kr Ketv. vak. pegsl

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą* 615h South Kedzie
Rez. •.<;•. So California Are. 

Vai.: ?-4. 7-9 v. v. išskiriant Kė
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\ A CARINIŲ VALSTYBIŲ LIET. KAT. 
KONFERENCIJA VASARIO 14 D. 1932

PRAŠAU ČIA

PVIALDOS IR PIETŪS.

pa. 
U

Amerikoje ir Amerikos lietu
vių katalikų visuomenės veiki
mu. Keletu optimistiškų pasta-’iicreneija prasidėjo susiri-

atstovams į Šv. Antano , . , ,, . v ,, ibų pridėjo adv. Mastauskas«udę prieš pamaldus. Kun. •
Vaičiūnas susirinkusius dė
tu-s procesija nulydėjo ha-

' >71. Varg. Mondeika su 
išlavintu choru sutiko 

; ■ 'naršu. Prieš pat Sumų kle- 
b kun. Vaičiūnas pasvei- 
kino ir kvietė, pasimeldus ir 
r-nrašius Dievo palaimos ri- 

4 ir nuosekliai svarstyti a- 
’ 'bus katalikų reikalus. Po 
-pasidėjo iškilminga Suma, 

r-n laikė kun. Kloris. Asis- 
p kun. T. Gasparaitis ir 

’n kas Leonardas Narušai- 
Pritaikintų konferencijos 

vi aras pamokslų sakė kun. 
Valančius. Po pamaldų at- 
vams buvo parengti pietūs, 
•p’.os pagamino Dievo Mo- 

Sopulingos draugijos na
rės.

r

m 
k t 
(-

r-i
P
,1
\

1 Kun. Švnrlys skaito savo 
referatų “Mūsų organizacijos 
ir jaunimas.” z

Po referato L. Šimutis pa
stebi, kad reikia daugiau inte
ligentų Įtraukti į jaunuomenės 
veikimų.

Skelbiama 10 minutų per
trauka. Pertraukos metu kon
ferencijos dalyviai nufotogra 
fuoti.

Po pertraukos tęsiamos dis
kusijos. P. Jurgėla papildo re
ferato mintis, ragindamas lie
tuves moteris daugiau susirū
pinti lietuviškų židinių kūri
mu savo šeimose. Lietuvos 
moterys spaudos draudimo lai

Ar žinai, kad vienas pasali
nių kompozitorių — Rossini 
yra parašęs gražų, gavėnios 
laikui pritaikintų tikybini vei 
kalų “Stabat Mater”, lietu
viškai “Stovi Motina Sopuliu 
ga

karų. Bus rodoma filmą “Kri
staus Kančia” giedant ąlioMu 
vadovaujamam A. (įied/aičio. 
Filmai pritaikinta graži mu
zika Visų prašome atsilankyti 
ti ir pamatyti šį gražų daly
kų. Įžanga visai pigi.

X Visi mūsų kuopos Vyčiai 
rengiasi didelei Vyčių šventei 
kovo 4 dienų. Tai Šv. Kaži-Ar žinai, kad tų veikalų pi r 

mų kartų Chicagoje, o gal ir - m*ero diena. Praėjusiais me- 
visoje Amerikos Lietuvoje, gie tais buvom pagirti ir laimė- 
dos L. V. “Dainos” choras .)°me pirmutinę vietų, nes iš 
ateinantį sekmadienį, vasario in^sy kuopos daugiausia atsi- 
21 d. Kimball Hali. prie Wa- lankė, tai ir šiemet tikimės
bash Avė. ir Jackson Blvd.? ; panašiai pasirodyti. 

Ar žinai, kad be choro daly- ’'
vaus žymiausieji mūsų Solistai 
Sabonis, Romanas, Čiapas ir 
Skiriutė; kad chorų diriguos 
komp. * A. Pocius, o dideliais 
vargonais veikalui akompor 
nuos muzikas iš Chicago Mu- 
sic Conservatory.

Rep.

VYRAI VIENI, VYRAI VIE
NI GAMINS SKANIĄ 

VAKARIENĘ

ras kaip nariais, taip ir finan- pranešimas apie veikimų 1931 
sais gerai stovi; narių pri- metais.
klauso apie 50. Kasoj kelios-------------
dešimtys dolerių. Valdybon Wfest Side.— Kolegijos Rė- 
išrinkta: dvasios vadas kle- niėjų Chicagos apskrities mė- 
bonas kun. Urba; pirmininkas nesinis susirinkimas įvyks šia 
varg. K. Gaubis; pirm. pag. ndien, vasario 17 d., tuojau po 
J. Urbonas; nut. rašt. M. Ka-1 vakarinių pamaldų, Aušros 
zakevičiutė; kasin. B. Burnei- Vartų parap. mokykloje, 
kis; fin. rašt. B. Kvietkiūtė;) Reikfelų vedėjas
maršalka F. Urbonas; koresp. | -------------
J. Plukiūtė; gaidų tvarkyto-! NortA Side. — šv. Mykolo 
jos A. Burneikiūtė ir M. šeš- parapijoj vasario 16 d. Ims 
tokiūtė. Valdyba sudaryta iš minima Lietuvos Nepriklau- 
darbščių narių, tad galima ti-1 somybės diena, vasario 17 d. 
kėtis, kad šiais metais nuvei- • parapijos svetainėje. Bus gra- 
ks daug gero Bažnyčiai ir ži programa, kurioje dalyvau- 
parapijai.

Užgavėnių vakarų choras 
buvo surengęs kaukių (nitu -

ATSTOVŲ KABINETAI 
ATPLĖŠTI

ŽENEVA, vas. 16. — Iškel
ta aikštėn, kad,' šio mėnesio pra 
džioje čia atvykusios J. Val
stybių atstovybės trijų narių 
kabinetai Dės Bergues vieš
buty rasti atplėšti ir sukrauti 
dokumentai išversti. Iš vienos 
valizos dingusi auksinė sagu
tė. Tad spėjama, kad neieško
ta kokių slaptų dokumentų, 
bet būta paprastų vagių.

Šis įvykis visas laikas buvo 
slepiamas ir tik vakar kaž

ja vyrų choras, vadovaujant j kaip iškelta viešumon, 
vargonininkui Nik. Kuliui.
Solo padainuos p-lės Felicija

* . ... , Nausėdaitė, Aldona Kirstumų) balių. Žmonių susirinko’, •.. * , kaitė, kalbės klebonas kun. J.pilna parapijos svetainę; gal' . , . T, i įSvirskas, kapitonas Jurgėla, pirmų syki pas mus tiek daug

GAVĖNIOS LAIKUI

Wlest Side. — Po visų West 
Side jau pasklydo kalbos, kad 
vyrai vieni, vyrai vieni, ga- 

Sužinojęs tai, žinok da tris mįns skanių vakarienę per at
kals mokė iš maldaknygių ir dalykus: 1) kad įžanga į šven ■ vejykj, parapijos salėje. Tai
elementorių vaikučius lietuvis- tųjį koncertų populeri: $1 ir bus parapijos vakarienė, tai 
kai skaityti ir kartu įdiegė lie-175 c., 2) kad visos sėdynės bus moterims pasižiūrėjimas, 

-tuvybės dvasių, tautiškų susi- rezervuotos ir 3) kad koncer kų vyrai padarys.
pratimų. Užtat netrūko kandi-1tas prasidės ne “lietuviškų'

Protokolas
1932 m. vasario 14 d. 2 vai. *- v ----------------  ------- j

p .piet konferencijų atidarė ko- ^atų savanorių Lietuvos ka
la erencijos šaukimo komisijos riuom®n©i, kuri išvedė tautų į 
pi m. A. Valančius, kuris kvie- Amerikoje yra lie
tė atstovus išrinkti konferen- hiviškų parapinių mokyklų, šv. x - ignmnua u uuu i
eii„s prezidiumą. Į prezidlu- Kazinuero akademija ir kote-!Sventojo koncerto, įvykstančia 's7Ankim^.” MnSŠbus 
mų išrinkta: prof. F. Mastas g'-ia’ tai (’a Slm?s lietuvių jau ateinantį sekmadienį.
— pirm-ku, Sutkus — 1 vice- n”nas turi būti tautiškai išau- 
pirm., dr. J. Poška — 2 vice- Alėtas nuo mažumės, kad ne
pina., P. Jurgėla — 1 sekr., trūktų kandidatų toms lietu-i 
Ed. Pajaujis — II sekr. .vybės tvirtovėms.

Prezidiumas užima savo vie ■ Vyčių sųjungos pirm. Lapi- 
tas. 'nskas pažymėjo, kad

valandų”, bet lygiai 8:15. Va 
dinas, 8 vai. publika turės jau 
salėj būti. "

Penktadienio vakare, po pa 
maldų, parap. mokyklos kam- re'

publikos buvo. Dovanas gavo 
visi, kas tik buvo maskarado 
kostiumais apsirengęs, o jų 
buvo daug ir įvairių. Pirma 
dovana teko So. Englewoodie- 
čiams, nes jų buvo 10 vieno
dai apsirengę. Choro orkest
ras, nors dar nesenai susitvė- 

bet šiame vakare pirmų
sykį viešai pasirodė. Teko gir
dėti kalbant-visi patenkinti jų 
linksma muzika. Mūsų myli
mas klebonas irgi pasakė, kad 
So. Chicagiečiams daugiau ne
reiks muzikantų šiokioms ieš
koti, nes choro orkestras yra 
vienas iš geriausių.

Kor----- tė

bary įvyks West Side vyrų su 
sirinkimas. Moterimsbus griež 

Tat visi prašomi nepamiršti Jaį uždrausta ir pasirodyti. Su

Papa

DIEVO APVAIZDOS PAR.

gnez
i vakarienei. Visi vyrai kviečia 
mi dalyvauti tame susirinki- 

!me.
i Laik. Komitetas

PRANEŠIMAI
X Lietuvos Vyčių 4 kuopos 

Ameri-1 gausingas susirinkimas praė į 
Pirm-as F. Mastas prašo Ci- kos liet. jaunimas paliktas vie .)usi ketvirtadienį puikiai pa-'

SO. CHICAGO

Maižai tenka matyti “Drau- 
koloni 

korespondentų,

pir-kas siūlo praėjusių metu kalus ir tuo būdu remti iauni- patinka ir yra labai mūsų na J . v .
, •• z. i i i • , • -kt • As retkarčiais rašinėsiukonferencijos protokolo neskai mo pastangas lietuvybę palai- nV pageidaujamas. Nors die-
a..*: v.. v.. , , • na nepranešta, bet visi sji netyti, nes jis ilgas ir be to bu- kvti.
vo paskelbtas spaudoje. Tad 
jei kas turi kų pastebėti dėl 
jo, tai gali pareikšti. Nutarta 
protokolo neskaityti.

Konferencijų sveikina: 1) 
prof. adv. F. Mastas (Mastau
skas) — advokatų vardu, 2)'

kantrumu laukia.
X Sekmadienį ir pirmadie

nį vakare, mūsų naujoje sve
tainėje Vyčiai rengia didį va-

apie choro veikimų. Sau 
šio mėnesį įvyko choro susi-

Dievo Apvaizdos par.—Tre
čiadienį, vasario 17 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetainėje 
įvyks specialus ir svarbus na
rių Šv. Vardo draugijos susi-

“Vyties” redak. p. A. Lapin
skas. Įžanga nemokama. Kvie
čia visus.

Rengimo komisija

ĮSAKYTA APLEISTI KINŲ 
MIESTUS

ŠANGHAJ U S, vas. 16. — 
J. Valstybiij valstybės depar
tamentas per vietos konsulų 
įsakė visiems amerikonams tuo 
jaus apleisti Yangtze paupio 
miestus ir vykti į šį miestų,1 
kur gaus reikalingų sau ap
saugų.

MARQUETTE 
P ARK

Spulkos šėrininkų metinis 
susirinkimas

Šiandie, vasario 17 d. 7:30 
v. v. pnrapijosi salėj, 68 ir So. • 
Washtenaw avė., įvyks Chica-, 
gos Lietuvių Skolinimo ir Tau 
pymo b-vės metinis šėrininkų 
susirinkimas. Visi šėrininkai 
prašomi atsilankyti. Bus įdo-

i
Jėzus Kristus pasaulio Iš

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

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

/ \
R. ANDRELIUNAS'

(Marąnette Jewelry A Redlo) 
Pirkusieji pas mus ui 8 5 ar dau

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

Tai.
Hemlock 8880

rinkimas. Bus valdybos ir^mu išgirsti apie tai, ko yra

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALIiF.Y 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

D-ras Račkus kalbėjo apie 
jaunuomenės ydas ir ragino 
dažniau rengti jaunimo eksku
rsijas į Lietuvų ir ten daug 
ko pasimokyti.

Vytis Šaltimieras kvietė vi-
kuii. II. Vaičiūnas — A. L. R. suomenę ir ypač inteligentus 
K. Federacijos centro ir šv. aktyviai dalyvauti jaunimo vei 
Antano parapijos vardu, 3) kime, vadovauti. Tada bus ki- 
stud. Krikščiūnas — Lietuvos rezultatai.
studentų ateitininkų vardu, 4), Vytis Monstavičius nurodė, 
p. Petrošienė — Am. L. K. kad konferencijos dalyviai ga- 
Moterų Sųjungos centro var- lėtų daug jaunimų paremti, į-
du, 5) L. Šimutis — dienraš- steigiant Vyčių Rūmus. Ten į KAINA 10c
čio “Draugo” redakcijos var- būtų galima sukoncentruoti vi
dų, 6) p. Poškienė — šv. Kry- sų jaunimo veikimų ir iš ten Nauja Laida. Daug per- 
žiaus Ligoninės’ Rėmėjų Drau garsinti lietuvių vardų ir jau- kantiems duodame nuolaidą, 
gijos vardu, 7) p. Limbienė— nimo darbo rezultatus. ve’’ tarnautojas Uh. Gordon,

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums’

Moterų Sųjungos Chicagos a- 
pskrities vardu, 8) J. Jusevi- 
čius — L. R. K. Susivieniji
mo Amerikoje Chicagos aps
krities vardu, 9) p-lė V. Gal- 
naitė — šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugijos va
rdu ir 10) kun. Urbonavičius 
— Rockford’o, T1L, kolonijos 
vardu.

Į rezoliucijų komisijų išrin
kti: L. Šimutis, d-ras P. At
kočiūnas ir kun. Mačiulionis.

Į mandatų komisijų išrinkti: 
d-ras P. Atkočiūnas, p. Poš
kienė, A. Bacevičius ir A. Ja
nušauskas.

L. Šimutis skaito savo refe
ratų “Bendras veikimas ir ar
timiausi mūsų uždaviniai.”

Po referato prasidėjo disku- 
fi:os. Plačiai kalbėjo P. Jur- 

ragindamas rimtai susi
rūpinti lietuvybės palaikymu

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

ve., tarnautojas 
54 m. amž.

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

Chicago, IU.

Pagražinta iftvalzd.7 Patenkintmaa garantuotas
PIUKŲS VISLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI STTSTIPHINS 

AKIS. PASAL4NH JU NUOVARGI, GALVOS SKAIIDĖJTMA 
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829

rinkimas. Pasirodė, kad cho-“Big Brothers” rinkimai irjSpulka pasiekusi per praėju
sius metus.

Kitiems primename, kad 
spulkos adresas yra 2456 W. 
69th St.

Atsiminkite, kas dabar da
rosi pasaulį. Žmonės turi 

visokių bėdų. Bet tie, kurie 
taupė Spulkose, bėdų neturi. 
Kviečiame visus, kaip suau
gusius taip ir jaunuolius, tau
pyti mūsų spulkose.

Valdyba.

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

Laivakortės į Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU 

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

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

IŠPLAUKIA

BREMEN FEB. 20
EUROPA FEB. 27 BREMEN MARCH 9

Norint plaukti BREM EN ar EUROPA, trečios kla- 
sėp laivakortė kainoja:

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

Taip pnt npdiainlžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku 
mentus, lleriislmotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.

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 ĮSmokti. Mokslas nu
svies naujus tau kelius, persunks tave 
ISfriintlml ir Šviesa; sutelks galią, ko
voje prieS tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Makytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už 
politiką, tiek už laisvę, tiek už dar
bininkų ekonominius reikalus. Juo 
daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

ISSIRENDUOJA tinkamai šeimynai 
modemiškos 4 ar 5 kamb. apart. 
Reik pamatyti, kad Jvertintl. Tikrai

i modemiškas. Lietuvių apylinkė.
1230 Sa 49th Ct,

CICERO, ILL.
usHHUauBBauamaaeeuBBausBaessmseMBBBUuaM

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda apt. . 4 kamb. 4 flatal 

ant kampo. Karštu vandeniu šildo
mas, dviejų karų gar. Geros Įplaukos 
už tnvestytus pinigus. 1 btokas nuo 
lietuvių bažnyčios.

2630 W. 441h St., CHICAGO

FARMA
PARSIDUODA farma iŠ 50 akerlų.

3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois plrUI1
Tel. Yards 4669

MYRTLE KOUTISKI 
4624 Sa Farfield Avė.

l-mas aukštis

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St 

Tel. Repnblic 5099
Mes permufnojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

4tatau Įvairiausius namua prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonu Hemlock 5588

Telef. Repnblto «>•«

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Btatau namue kaip muro taip Ir

medžio nno mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnacnlausloe.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Sapos Telef. 
Hemlock 886f

Namų Telef 
Republto 1688

JOHN YERKES
Plurnbtng A Heeting Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbu pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2122 WE8T 69th 8TREET

1




