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ULTIMATUMO
Japonai rūsčiai atsako T. S.

tarybai
, ■ ■ ■ . '1

Vokietija reikalauja valstybių nusiginkluoti, 
kaip ji nuginkluota

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS 
TARPTAUTINIAM TEISME

NEPAISO JAPONŲ ULTI
MATUMO

• ŽENEVA, vas. 18. — Klai 
pėdos direktorijos prezidento 
vokiečio Otto Boettcher’io pa
šalinimo iš užimamos vietos 
klausimas iš T. Sąjungos ta
rybos nukeliamas j tarptauti
nį teismą.

Dėl to įvykio Vokietija pra
dėjo grasinti Lietuvai ir pa
galiau su skundais prieš Lie
tuvą kreipės į T. Sąjungos ta
rybą. ....__ __

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
NUSIGINKLAVIMO

ŽENEVA, vas. 19. — Vo
kietijos atstovas nusiginklavi
mo konferencijoje vakar viso
ms valstybėms paskelbė ulti
matumą. Padavė planą, kad 
visos valstybės nusiginkluotą 
tiek, kiek Vokietija nusiginkla
vus. Jis sakė, kad kitokio nu
siginklavimo Vokietija nepri
pažins. Vokietija reikalauja 
sau lygybės.

JAPONAI AŠTRIAI STA
TOSI PRIEŠ T. SĄ

JUNGĄ

TOKUO, vas. 18. — Japo- 
nij užsienių reikalų ofisas pra
nešė, kad vyriausybė imsis 
griežtojo nusistatymo prieš 
T. Sąjungos tarybą, kuri pri
siuntė Japonijai notą, reika
laudama nutraukti savo mili- 
tarinį veikimą Kinijoj.

Vyriausybė atsakys tarybai. 
Pažymės, kad ji, taryba, ne
turi autoriteto siųsti japonams 
tokių reikalavimų. Tuo būdu 
ji lamdo Sąjungos nuostatus.

PAINLEVE PAKVIESTAS 
I PREMJERUS

PARYŽIUS, vas. 18. — 
Prancūzijos prezidentas Dou- 
mer’is naują kabinetą sudary
ti pakvietė parlamento atsto
vę Painleve’ą.

’ vas. . Angeles miesto apylinkės kalvuotos, krūmais apaugusios. Ant kalvu yra daug pri-
.Japomj kariuomenės vadas i- vačiii namų. Vasaros metu tuose krūmuose . pasitaiko daug gaisrų. Su paprastais gaisrų 
davė ultimatumą kinų kariuo- gesinimo aparatais negalima prieiti. Tad sugalvotas tam tikras traktorius, kuriuomi galima 
menės vadui. Paduota trys rei šliaužti per krūmus, ravus, duburius. Traktorius gali tempti dideli vandens kubilą ir kitus 
kalavimai: , i gaisrą gesinimui įtaisymus. Atvaizde parodomi sėkmingi išbandymai.

1. Iš Šangbajaus ištraukti
25 MILIJONAI KATALIKIŲ 

MOTERŲ UŽ NUSI
GINKLAVIMĄ

kinų kariuomenę už 13 mylių 
atstumon ligi 5:00 vakaro va
sario 20 d.

2. Apleisti Woosungo tvir- -------------
tUmas. ŽENEVA, vas. 18. — Tarp-

3. Po to f tą 13 . mylių zoną tautinės Katalikių Moterų Są-
(juostą) neturi įeiti kinų ka- .lunCT Unijos prezidentė ponia 
riuomenė. F- Steenbergh-Engeringhe nu-

Bet kinų kariuomenė nepai- siginklavimo konferencijai į- 
so šio japonų ultimatumo. Šia- davė peticiją (prašymą), kad 
ndie kinai ėmė smarkiai bom- konferencija sėkmingai dirbtų 
barduoti japonų karo laivus už valstybių nusiginklavimą ir 
ir japonų gyvenamąją sritį, kad tas darbas duotų kogeriau 
Japonai tuojaus į tai atsakė sb? vaisių. Peticiją remia (in- 
patrankomis ir po to kinai nu- dorsuoja) 25 milijonai katali- 
rimo. kių moterų.

CHICAGO JE
MAJORAS NUSPRENDĖ 

PALEISTI 5,000 DAR
BININKŲ

JAPONAI KALTINAMI KOVOJA PRIEŠ CIVILINES 
| SUTUOKTUVES

TOKIJO, vas. 19. — Britu' -------------
karo laivų Šangbajuje admi-i PRAHA, Čekoslovakija, va- 
rolas Kelly’s už dviejų britų sario 19. — Šio krašto kata- 
jūrininkų žuvimą kaltina ją- likai visi kaip vienas suhruz- 
ponus. j do kovoti prieš teisingumo

Japonai išsodino savo ka- (ministerio sumanymą įvesti 
reivius į tarptautinę sritį ir privalomas civilines sutuoktu- 
kinai juos apšaudė, kad žuvo ves.
du jūrininkai.

BOMBA BAZILIKOJ - 
— PRASIMANYMASNEPRIKLAUSOMA MAN- 

DŽIŪRIJA
VATIKANAS, vas. 18. — 

Laikraštis “Osservatore Ro- 
nuginčija plačiai pa-

MUKDENAS, vas. 19. —
Paskelbtą nepriklausomą Ma- 
ndžiūrijos valstybę sudaro šios • skleistą žinią, kad1 būk šv. Pe- 
provincijos: Kirin, Heilung- tro bazilikoj rasta bomba. Tai 

kiang, Leaoning, Jehol, Harbin užsienių korespondentų prasi - 
ir kai kurie Mongolijos plotai. Į manymas. Rastas tik priemo-

Su Kinija nutraukti santy- ninės ugnies kapsiuliukas. 
kiai. Organizuojama vyriausy-

mano 99

bė. t

NORI PARDUOTI LAB- 
RADORA

OTTAWA, Kanada, vas. 18. 
— Paleisti iš Kanados kara
liškosios oro tarnybos 80 la
kūną kreipės į kinį konsulą. 
Siūlosi parsisamdyti kinams 
kovoje prieš japonus.0TTAWA, Kanada, vas. 18.

Kanados premjeras Bennett’- 
as pranešė, kad Newfoundlan- MIRPUR, Kašmiras, Indija, 
das siūlė Kanadai pirkti Lab- vas. 8. — Musulmoną sukili-

STOUT, Iowa, vas. 8. — 
Netoli čia ūkininkas N. An- 
dreRsen’as savo namuose nu
žudė žmoną, du vaikus ir svai
nę ir patsai nusižudė. -

radoną už 110 milijonų doL 
Kanada nesutiko.

mai nenuslopinti. Naujam su 
britų kariuomene susirėmime 
24 nukauti.

Sudegė vaistinė, 1600 E. 79 
gat. Vedami t&rdymaL

Gerbiamieji mūsų, bendradarbiai bei korespondentai! 
Prašome skubiai atsiųsti plačius aprašymus apie Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjimą visose lietuvių kolo
nijose. Tam mūsų patriotiškų darbų aprašymui skirsime 

i atskirą “Dr.” numeri. Tad pasiskubinkite!
Šia proga prašome gerb. korespondentų paprastas 

savo korespondencijas rašyti aiškiai (pageidaujama rašo
mąją mašinėle—taipraiteriu), ko trumpiausiai ir pažymint 
tiktai pačius svarbiausius faktus, įvykius. Pastaruoju lai
ku gauname daugybę korespondencijų, kurių neįstengtia- 
mei greit įdėti į dienraštį, net Ir skubotų pranešimų. Tuo 
tarpu dar negalime mūsų dienraščio formato didinti, nors 
tas reikalas labai jaučiamas. Tad trumpai aprašinėkite 
visus tik svarbiausius, visiems įdomius Amerikos lietuvių 
visuomenės veikimo' ir gyvenimo faktus.

“Draugo” red—ja.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

TRUKDO KATALIKŲ ŽUR
NALISTŲ SĄJUNGAI

Kadangi valstybės įstatymų 
leidimo rūmai pasiliuosavo 
nieko nenuveikę Cook’o aps
krities finansiškai pagalbai, 
Cbicagos majoras Cermak’as 
nusprendė nuo darbo paleisti 
apie 5,000 miesto darbininkų. 
Savo nusprendimą majoras 
šiandien duos patvirtinti alde- 
rmonų tarybai. Miestas be pi
nigų.

Majoro patariamas apskri
ties klerkas Sweitzer’is ėmėsi 
darbo, paruošti 1930 metų mo
kesčių sąskaitas ir koveikiau 
išsiųsti nekilojamų turtų sa
vininkams. Šios sąskaitos prieš 
praėjusio sausio 1 d. turėjo 
būt išsiųstos. Bet teismas 
1930 metų mokesčius pripaži
no neteisėtais. Šis pripažini
mas iki šioliai veikia.

ATIMTA 9,000 DOLERIŲ

Draugijoms registruoti ko
misija katalikij žurnalistij są
jungos įstatų nepatvirtino, dėl 

Evanstono pobcijos viršinin- to buvo paduotas skundas
kas Freeman’as pareiškia, kad,^auno apygardos teismui. Tei

~ .... v. ,. , .'smas pritarė katalikų žuma-Chicagos policija šiandie tun . . . .i lįstų sąjungai ir pasiūlė pa- 
<kd*>aw»9 keblumų kovodama !taisyti esan-ius jstatų trflk„. 
su kriminalistais. Anot jo, jei j mus. Dėl to buvo vėl kreip- 
Cbicagoje pastatytum, Londo- tąsi į draugijoms registruoti 
no ar Paryžiaus policiją, ji komisiją, kuri pagal įstatus
nežinotų kas veikti ir sušoktų tnri ^4 peržiūrėti per vie- 

ną mėnesi, tačiau jau daug 
į Michigano ežerų, netekusi praslinko jaiko> 0 komisija ne.
pusiausvyros. duoda jokio atsakymo.

I EŽERĄ SUŠOKTŲ

NEPAISO BLOGŲ LAIKŲ ATIMTI TARNYBINIAI 
PASAI

Cook apskrities, komisija ________
pripažino išlaidų sąmatą to-i Ry§y su kelione į Berlyną, 
kią, kad, rodos, apskrities iž- buvęs Klaipėdos kr. direktori- 
de būtų didžiausias perteklius. jos pjrm_kas Boetcher’is ir di- 
Išlaidos suderintos su 1929 m. rektorijos narys pastorius 
išlaidomis, kada buvo daugiau Puodžius buvo Klaipėdos kra-
pinigų.

VALSTYBES ROMAI PA
SILIUOSAVO

vežimas per metus atsieina a- 
pie 1 mil. litų, tačiau tegalint 
ją išvežti ratais, prie tos su
mos reikia pridėti dar antrą 
tiek.

SUŠAUDĖ AUKSO 
IEŠKOTOJĄ

što gubernatoriaus pakviesti į 1 
gubernatūrą, kad grąžintų sn- j 
vo tarnybinius pasus. Abudu! 
šie vokietininkai, vykdydami l 
gubernatoriaus reikalavimą, a-1

WINNIPEG, Man., Kanada, 
vas. 18. — Prieš porą mėne
sių Kanados policininkas no
rėjo areštuoti mainierį aukso 
ieškotoją A. Johnson’ą žiemių 
vakarų Kanadoj. Tas polici
ninką pašovė ir paspruko. Po
licija jį pripažino bepročiu ir 
nusprendė būtinai suimti arba 
nužudyti.

Kone 8 savaites vyko jo gan 
dymas. Tuo laikotarpiu jis ki
tą policininką nužudė. Paga
liau policininkai netoli Alas- 
kos pasienio jį apspito ir su
šaudė. Prieš pat žūsiant John
son ’as dar trečią policininką 
sužeidė.

J. VALSTYBIŲ PROTES
TAS JAPONIJAI

Nežiūrint Cook’o apskrities j tidavė minėtus pasus, 
ir Chicagos miesto atstovų pro Į 
testų, Illinois valstybės įstaty
mų leidimo rūmai pasiliuosa
vo 60 dienų, nieko neatlikę fi-

SUGAUTI BANKO PLĖ
ŠIKAI

Trys plėšikai atėmė 9,0001 nansinei apskrities pagalbai.
dolerių iš Wiebeldt’o parduo-| -------------------
tuvės, Monroe gat. ir Ashland
bulv., tarnautojo ir paspruko.
Tarnautojas buvo parvežęs pi-

SVARBU ŽINOTI

nigus iš banko apmokėti par
duotuvės darbininkus. Užpuo
limas atliktas ties parduotu
ve.

RASTAS NUŽUDYTAS

Žinomas Calumet City, Irtd., 
“hutlegeris” E. GilPas ras
tas nušautas ir pamestas ša
lia vieškelio, arti Fowler, Ind.

PLATINKITE “DRAUGĄ” go globos.

Illinois valstybėje pravestas 
ir vykdomas įstatymas, kuriuo 
mi uždrausta privačiams as

menims savo automobiliuose 
turėti siaurąją bangų radijo 
instrumentus, kuriuos vartoja 
tik policija. Įstatymas namą 
neliečia.

Nesenai buvo apiplėštas Pa
gėgių bankas, plėšikai dingę. 
Šiomis dienomis pavyko juos 
sugauti Berlyno policijai. Jie 
buVo padarę visą eilę žymes
nių nusikaltimų Londone, Var
šuvoj, Briusely ir Esene. Ese
ne jie buvo išnešę apie 350,000 
Ynarkių. Sulaikytųjų tarpe yra 
3 rusa? ir viens lenkas.

TOKIJO, vas. 18. — J. Va
lstybių ambasadorius Forbes’- 
as japonų vyriausybei įdavė iŠ 
Wasbingtono prisiųstą prote
stą. Amerika protestuoja dėl 
vicekonsulo apmušimo Šang- 
hajuje ir prieš japonų karei
vių sutraukimą į tarptautinę 
sritį Šangbajuje. z

ANGLIJA ATSISAKĖ KIŠ
TIS J ŠANGHAJAUS 

REIKALĄ

MIŠKO MEDŽIAGA

GAL NEMAŽINS IŠLAIDŲ 
_ LAIVYNUI

Iš Wheaton teismo grąžina
mas Į Jolieto kalėjimą banko 
plėšikas G. Nelson’as, 23 m. 
amž., pabėgo, išsisukęs iš sar-

WASHINGTON, vas. 18. — 
Vyriausybė buvo pasiryžusi 
mažinti išlaidas karo laivynui. 
Dabar kalbama, kad T. Rytuo
se kilęs krizis gal sugriaus 
tą vyriausybės pasiryžimą.

Pagamintos miško medžiar 
gos šiemet iš miškų išvežimo 
galima tikėtis geresnio negu 
pernai. Čia daug padės iškri
tęs sniegas, kuris, jei tik il
gesnį laiką palaikys gerą rogių 
kelią, miškų dcosriamentui su
taupys 800,000 arba 1 mil. li-

LONDONAS, vas. 18. — A- 
nglijos vyriausybė nusprendė 
nesikišti į japonų karą su ki
nais Šangbajuje. Sako, tai T. 
Sąjungos reikalas. Anglija ten 
saugos išimtinai tik savo val
dinius ir reikalus.

ORO STOVIS

CIUC5GO IR APYLIN- 
KĖS. — šiandien debesuota; 

tų. Mat, miško medžiagos iž- numatomas sniegas ar lietus.

I
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DIENOS KLAUSIMAI

PROTESTAI KONGRESUI

Šis sumanymas jau daugelį metų iš ar
chyvų gražinamas ir kiekvienai kongreso se
sijai įduodamas. Iki šiol gyventojai jį atrė
mė savo gausingais protestais. Štai, kodėl ir 
dabar yra reikalingi gyventojų protestai. Vi
si piliečiai turi reikalauti, kad kougreso na
riai balsuotų prieš tų sumanymų, kada jis pa
duotas tų narių balsams. Šį sumanymų remia 
maža žmonių grupė, kuri numato iš to sau 
gerų pelnų. Didžiosios katalikų krašto orga
nizacijos veikia prieš sumanymų. Jos nori, 
kad prieš jį veiktų visi katalikai.

Kiti kenksmingieji sumanymai yra; kūdi
kystės ir motinystės aktas, vdikų darbo įsta
tymo projektas, gimdymų kontrolė, imigraci
ja, filmos, konstitucinis lygių teisių priedas 
ir kt.

Prieš tuos visus sumanymus reikalingi 
protestai. Kitaip gi galima sulaukti tokios 
sunkios naštos, kaip kad šiandie turima pro- 
hibicijos naštų. Ši buvo priimta žmonėms ne- 
budint. Tas įvyko karo įlietu, kada visas gy
ventojų dėmesys buvo nukreiptas į karo lau
kus.

BRANGINKIME SAVO T AUI į nė, bet vis dėlto ji išvijo iš
Lietuvos ir bolševikus, ir len-

i.«ik i i s • . ... . . . kus, ir vokiečius bermontinin-(L. Simučio kalba, pasakyta žeminto lietuvio teisių. Pačio- , , . . . m- - •' * ku& LdetUvių Taryba 1918 m.,
Vasario 16 d. paskelbė Lietu- 
Vos nepriklausomybę, o ka 
riuomenė jų apgynė ir jai at
eitį užtikrino.

Ir, štai, šiandien jau mini
me Lietuvos Nepriklausomy
bės 14 metų sukaktuves. Dau
gumui iš mūsų gal mažai te-
,-------- , kokiais sunkiais ke-

kur lietuvi, Už gyvulį žemiau I |iais mtoų T-yyn- pH.
buvo.pastatytas, kur lietuvių |(ijo prie laisvSs Daugumasga| 
kalba buvo paniekinta • ir pa-

vasario 16 d. iš WŪE»S radio je Lietuvoje neleido spausdin- 
stoties Peoples Furniture Co.ti lietuviško rašto, be kurio 
programoj). J tauta negalėjo atgimti, dėl to

Rodos, dar neseni tie laikai, ėjo į Prūsus ir iš
kad mūsų didysis poetas Mai- ten neSė lietuvi«kų knygų, lai- 
ronis, tautos pranašas, teisiu- 1 kra^iu*s’. maldaknyges ir sklei 

dė po Lietuvų, kur buvo žie
ma, kurių erelis laikė suspau-

gai rase
Po Lietuvą žiema. Nei žo
džio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs 
sparnais.
Iš tikro, juk dar nesenai 

mūsų tauta kentė svetimųjų 
jungų; lietuviui savoj tėvynėj 
buvo uždraustas lietuviškas 
raštas, net melstis buvo griež
tai draudžiama iš' lietuviškos 
maldaknygės, prievarta buvo 
brukoma -rusų kųlba mokyk
lon, bažnyčion, net šeimynon,

______ I_____  j o ir lenkai, pasinaudodami to-
KAS TURI yiSUOMENEI PRIKLAUSYTI kiais mūsų tautos sunkumais,

dęs savo kruvinais sparnais,

J. Valstybių kongresas turi keletu suma
nymų, kurių įgyvendinimui gyventojai griež
tai priešinasi. Kai kurie iš tų sumanymų yra 
aiškiai priešingi Katalikų Bažnyčios tvarkai 
ir krašto konstitucijai. Tad katalikai pilie
čiai yra raginami budėti, kad kongresas jo
kiu būdu neįvykdytų tų sumanymų. Kad tas 
neįvyktų katalikai skatinami savo kongres- 
monams siųsti protestus.

Iš Washingtono praneša, kad kongreso 
atstovai gauna tūkstančius protestų. Bet to 
nepakanka. Reikia kad tų protestų būtų šim
tai tūkstančių, jei ne milijonai. Tik tada at
stovai pamatytų, kad tai yra rimti klausimai, 
kad nepaklausius žmonių balso, jie gali “pa
džiauti” savo politiškų karjerų.

Iš tų kenksmingųjų kraštui sumanymų 
pirmoje vietoje yra sumanymas, pažymėtas 
numeriu 4757. Tai federalinio švietimo suma
nymas.

Ko norima siekti šiuo sumanymu? Nori
ma įkurti naujų krašto vyriausybės švietimo 
departamentų su sekretorium priešaky. Taigi, 
norima visas krašto mokyklas ir švietimo į- 
staiga^, neišskiriant nė privačių mokyklų, 
paimti federalinės vyriausybės valdžion ir 
jonus diktuoti savo, politines mokslo progra
mas. . .

Apie tų gresiantį pavojų jau ne kartų 
buvo “Drauge” aiškinta. Bet kad tai rinitas 
klausimas, jis dažnai turi būb ir svarstomas. 
Žmonės turi būt įspėjami, kad jie budėtų. Ne 
vieni katalikai turi budėti ir veikti. Prieš tai 
veikia ir kitatikiai, kurie išlaiko privačias 
mokyklas ir tie visi, kuriems rūpi visų atski
rų valstybių apsauga nuo federalinės biuro
kratijos, nes ji, kaip koks milžiniškas siau
būnas (smakas), siekia sugriauti gyventojų 
apsisprendimo teisę. O štai federaliniu švie- 
tuno sumanymu nori mokyklas pakeisti savo 
politiškomis būklėmis.

DU DRAUGAI
(Vaizdelis iš kovų dėl Lietuvos 

Nepriklausomybės)

(Pabaiga) X
Jono galva buvo apraišiota, iškištos 

iš po antklodės rankąs taip pat. Antanas 
draugo iškart nė nepažino ir tik kada 
Jonas jį pašaukė pažįstamu, nors nusil
pusiu balsu, greit atkreipė jo pusėn gal-

‘ vų.
Į jį žiūrėjo pažįstamos draugo mėly

nos akys, peramios, skausmu šviečiančios. 
Išsikalbėjo. Jonas pasakojo, kaip gynėsi 

«nuo bolševikų. Jį smarkiai subadė durtu
vais. Būtų visai užmušę, kad ne mūsiš
kiai. Kaip tik tuo laiku lietuviai atakavo 
bolševikus ir išgelbėjo draugus iš tikro
sios mirties.

Nuobodu ir ilgu buvo aukštoje ligo
ninės palatoje. Pratę gyventi lunkuose, da
žniausiai po grynu dangumi,^Raugai li
goninėje jautės kaip kalėjime. O čia lervo
je gulėk nejudėdamas. Aplink daugybė

varė šlykštų lenkinimo darbą. 
Dėl to, rodos, jokios vilties 

koj smerkia socialistų doktrinas ir pareiškia, nebuvo mūsų tautai -išeiti į! 
kad katalikas jokiu būdu negali būt socialis- šviesesnį ir laisvesnį rytojų, 
tu. Jeigu jis yra socialistu, negali būti kata-: Todėl tas pats Maironis vi- 
liku. 'su balsu šaukė:

Krašto Katalikų Gerovės Konferencijos į Kur šiandienų jinai, 
socialinio veikimo (akcijos) departamento di
rektorius kun. d'r. J. A. Ryan’as priklauso 
prie Visuomenės Nuosavybės (Public Owner- 
ship) lygos. Kai kas daro jam priekaištų, 
kad ši lyga iš dalies pripažįsta socializmą 
doktriną. Tad, rodos, kunigas negalėtų pri
klausyti prie šios lygos (sąjungos).

Šį klausimų kun. dr. Ryan’as išaiškina 
tos lygos organe (žurnale)-“Pubiię Gwner- 
ship.”

Valstybėje yra dviejų rūšių nuosavybė, 
sako kun. dr. Ryan’as. viena yra visuomenės
naudos nuosavybė, kitos gi — privačios. Vi-, *> .s .» a . ,

guomenės naudos yra gatvūkariai, guzas, elek- būties, perįekioj,n,« ir kančių, 
t-ra, jėgos įstaigos ir kai kurios kitos. Minė
ta lyga dirba tik dėl šių nuosavybių suvisuo- 
nreninsno.

Kas kita yra socializmo doktrina. Socia
listai siekia viską perdėm suvisuomeninti. Jie 
nori kad viskąs priklausytų valstybei. Negali 
būt išimties nė patiems žmonėms.

Šią socializmo doktriną Šventasis Tėvas 
smerkia. Ir toj pačioj enciklikoj pažymi, kad 
kai kurios nuosavybių formos turi būt rezer
vuotos valstybei, nes privatus tų nuosavybių 
valdymas gali nešti didelę skriaudų visuome
nei.

Argi neneša skriaudos šiandie privatus 
gatvėkarių, šviesos ir jėgos valdymas? Kai 
kuriais atvejais visuomenė aiškiai išnaudo-

Šventasis Tėvas Pijus XI savo encikli-

jaina. Z
z

Kiekviena visuomenės naudos (Utilities) 
nuosavybė turi priklausyti visuomenei, t. y.

lovų ir kiekvienoje skausmą kenčiąs žmo
gus. Dieną ir naktį įvairiausių vaistų 
kvapų prisigėrusiam ore skleidžias sun
kios sužeistųjų dejonės, dūsavimai. Dieną 
ir naktį aplinkui miršta ir paklodėmis už- 
dehgtus lavonus kažkur išneša, o į tuščias 
lovas atneša naujai sužeistuosius. ,

Palengva draugai taisėsi. Žilas gydy
tojas, dažnai lankęs ligonius, vis links
miau draugams šypsojos ir tvirtino, kad 
greit jie vėl bus “vyrai.”

Buvo atvažiavusios į ligoninę dvi An
tano seserys aplankyti. Atvežė įvairių 
“gastinčių” ir visų krūvą naujienų. Tas 
apsilankymas draugus pralinksmino ir jie 
patys jau ėmė tikėti, kad vėl bus “vyrai.” 

'Jonas nuo to laiko dažnai su Antanu
kalbėjos apm jo seserį Agotą.

— Tik pamanyk, kaip greit išsistiepė! 
Nesenai dar kieme vištas ganė, o dalie r 
jau merga kaip-reikiant — stebėjos jisai.

Jūos perkėlė gulėti j kitų į>akitų, kur 
gulėjo sveikstantieji. Iš čia mirusiųjų ne
nešiojo, ir tas draugams hnvo maloniau
sia.

žeminta. Šis didelis slaptas, 
pavojingas, bet be galo kilnus 
knygnešių darbas ėjo pirmyn. 
Bėgo metai. Daug mūsų tau
tybės apaštalų supuvo kalėji
muose, žuvo Sibire dėl to dar
bo, kurį jie dirbo savo tautai. 
Jų pastangomis didėjo tauto
je tautiškas susipratimas, vis 
daugiau atsirado veikėjų, dar
bininkų. Į vieno nukentėjusio 
ar žuvusio vietų stojo kelioli
ka arba .kelios dešimtys nau
jų, ir tautos atgimimas pra
dėjo eiti tokia srove, kurios 
nieks nfebegalė-jo sulaikyti. 
1905 m. tauta atgavo Savo 
spaudą. Po 40 metų tylos ji 
vėl pradėjo, jau dabar atvi
riau ir drąsiau, kalbėti apie 
bendrus Lietuvos krašto tau
tinius, kultūrnius ir visuome
ninius reikalus.

i Tai buvo pirmas labai di
delis ir labai reikšmigas Lie- 

Tai buvo

Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinėj 
Kaip po audrų didžių,

M<ad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.
Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis 
Tiek amžių kaip jai nebe-1 tuvos laimėjimas, 

švinta!
Veltui meldi aušros,
Miršta balsas maldos,
Ir gailios tau ašaros krinta!
Bet nežiūrint tos sunkius

tas pats poėtas pranašavo:
, 0 vienok Lietuva 
Juk atbus gi kada: 
Neveltui ji tiek iškentėjo! 
Taip pat jis energingai ra

gino lietuvius:
Petys gi į petį na, vyrai 

kas gali
Sustoję į darbų už mylimą 

s šalį..
Prikelkime Lietuvų mūsų!

neįvertina tų pastangų, kurios 
padėka bekovojant dėl laisvės, 
gal nebrangina iškentėtų kau 
čių. Gal pildosi Maironio žo
džiai, pasakyti prieš keliasde
šimtys metų:

Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris

Ir vaikams užtekės nusiblai- į 
vęs dangus,

Mūsų kovos ir kančios, kaip 
be ryto naktis

Beda su tuo nacionalso
cialistu grynakrau-

ji&kumu
Vokiečių nacionalsocialis

tams pradėjus savo rasės ge

rinimo akciją, jų laikraštis 
“Glironik der Menclilieit” 

vienam šiam reikalui skirtam 

straipsny rašo, kad iš šimto 

vokiečių moterų tik 14 turi vi

sas šeimai sukulti reikalingas 

savybes. 86 yra nenatūraliai 

sudėtos ar nesveikos. Su dide

liu tikrumu galima manyti, 

rašo laikraštis toliau, kad di
delė šios grupės dalis turi nė 

vokišką, o vokiečiams mažos 

vertės turinį slavų ir ypač 

lenkų kraują. Kita jų dalis 

| nors ir turi vokiškų kraują, 

kartu turi ir nepageidauju 

(įgimtų ypatybių ar paii 

mų. Toliau straipsnio autol 

nurodė, kad nacionalsocialistų 

“rasės sargyba” skirsto visas 

vokiečių netekėjusias moteris

Jiems nesuprantamos bus. , .
XT , .. . . , ... v v keturiomis grupėmis. Pirmai

Neturėtų taip būti. Ypač _ ° , .v
šiandien turėtumėm tinkamai
prisiminti knygnešius, mūsų 
tautos vadus, privedusius tau
tą prie nepriklausomybės, mū
sų tautos karžygius, neprikla
usomybę iškovojusius, 
ginkime lietuvių kalbą, dėl ku- ,

klasei priklauso 10 nuoš. iš 
geriausių vedyboms tinkančių 
moterų; jų tarpe garbingi na- 
eionalsocialistai gali laisvai 

j rinktis. Antrai klasei priklau- 
Bran 1 S° v*sos ^us^os merginos, ku

rių ištekėjimui jokių rimtų

,. , , , . , ... .kliūčių nėra. Pasirinkęs iš šiosnos tiek kovota ir kentėta, . . .. ... ...... i Iklases, garbingas naeionalsa-brangmkune lietuvišką knygą i ® aair
, , . u- .ciahstas tun gauti “Herold-

įr savo spaudą, kun svarbiau- I ........., ’ . . ;samto” leidimų vesti. Trečiaišių vaidmenį tautos gyvenime l, , . ,. y. , ... ’ T • x klasei priklauso merginos, ku-vaidina; branginkime Lietu- . , .nų tekėjimui jokių juridiniu
pirma, žingsnis prie Lietuvos į T‘« nepriHausranybę, k"n i’i ar dorinių kliūčių nėra, bet

'W^ės. „ | gyta krauju, kančiomis,-darbu'
1 i ir begalinėmis kovomis. . , _A. .. .v ,_x

v ,tun būti įssizadeta vaikų. Ve-
Seserys ir broliai, mylėkime j sti šios kategorijos merginas 

savo tautų, gyvenkime vieny-1 bus leista tik, jei susituoku- 
bėje ir sutikime, dirbkime so- Į šieji neturės vaikų. Ketvirtos 
lidariai su visa tauta, kad ji kategorijos merginoms nebus 
netrukus galėtų padaryti pas
kutinį sėkmingų žygį—užnešti 
skaisčių Lietuvos trispalvę vė

Atgavus spaudos laisvę, per 
keliolikų metų tiek pažengta, 
kad Didžiojo Karo metu rim
tai iškeltas Lietuvos visiškos 
laisvės reikalas.

Vadų paskelbtas nepriklau
somybės obalsis greitai paskli
do po visų mūsų tautą ir po
visą pasaulį. Tas obalsis lyg! liavą Vilniuje ant Gedimino 

kalno!žaibas trenkė į Lietuvos prie- 
vylnl,šus, kurie laukė amžinos jos

pražūties. Jie stengėsi naujai 
gimstančią Lietuvos valstybę 
pasmaugti. Deja, jų aštrus ka
rdas atšipo į jaunas ir stip- 

Tų pranašingų balsų tauta, rias, laisvės ištroškusias, ne
išgirdo. Atsirado visa eilė tau- tuvių karžygių krūtines. Nors 
tos vyrų, kurie stojo į darbų'jauna, nepasiruošusi, menkai 
dėl paniekinto, prislėgto, pa- ginkluote Lietuvos kariuonie

Skaitykite tr platinki 
ęe lietuvių katalikų die 
nrastf “DRAUGĄ” it 
remkifp tuos biznieritr 
ir profesionalus, kurk 
garsinasi jame.

leista tekėti. Laikraštis pridu
ria, kad garbingi nacionalso
cialistai bendrai iš trečios ir 
ketvirtos kategorijos sau žmo
nų negalės rinktis.

Kitų pak-aipų laikraščiai 
reiškia nusistebėjimo, kad XX 
amžiuje tokios beprotiškos į- 
dėjos yra galimos.

suvisuomeninta arba, kaip sakoma, suvalstv- liendrovės tai visa valdo ir išnaudoja žmones, 
bintą, nusavinta.

Šiame krašte kol kas to nėra. Privačios
O minėta lyga kaip tik ir siekia ;ų nuosavy
bių suvisuomeninimo.

Kai kuriose Lietuvos vieto
se buvo pradėję streikuoti da
rbininkai. Žymesni streikai bu
vo Jonavoj ir Plungėje, kur 
dirba apie 350 moterų vieti
niuose fabrikėliuose. Streikai 
likviduoti.

— O tai naktį prabundu ir žiūriu • 
tavo lovą ga|, sakau, jau jį išnešė — 
juokės Antanas.*

Kartą iš ryto į jų palatą įėjo gydy
tojas, sesutė ir dar koks ūsuotas nepa
žįstamas karininkas. įėjo nepaskirtu lai
ku, kada gydytojas jau buvo visus ligo
nius apžiūrėjęs.

Sesutė atvedė karininkų prie Jono ir 
Antano lovų ii pasakė.

— Tai tie. ,'
Draugai nustebę kartu atsisėdo lovo

se.
— Sveiki vyrai! — linksmai pasveh 

kino karininkas ir abi«n paspaudė ran
kas. t

Atidavė linkėjimų iš kuopos draugų 
ir prisegė abiem prie krūtinės Vyties Kry
žius.

— Tai jums už odinį maišų su doku
mentais — pasakė juokdamasis»

Draugai, iki ad»ų lypsodamieai iš 
džiaugtam, rodė vienas į kitų pirštais ir 
tikrino karininką, kad nuopelnas ne jo, 
bet kito.

— Jis atėmė tą maišų, — rodė pirštu 
Antanas į Jonų. •

— Antanas tų maišų aps-augojo — pa
sakė Jonas, rodydamas į Antanų.

Prie jų lovų susirinko būrelis žmonių 
— ligonių, sanitarų ir ligoninės tarnų. Vi
si linksmai šypsojos, o kada į karininko 
pagyrimų draugai vienu balsu, lyg rikiuo
tėje, atsakė “tėvynės labui,” visi sušuko 
taip garsų valio, kad net Įaugai sudrebė
jo...

Slinko metai. Liejosi Lietuvos sūnų 
kraujas u Juliais: daug jaunuolių paguldė 
savo jaunas galvas tėvynės laukuose, daug 
žiauraus karo sutramdyti namo grįžo be 
kojų, be rankų, silpna sveikata; daug ne- 

’ laisvėje sveikatos nustojo. Bet išNaškė 
narsuoliai tamsias miglas, giintųjį kraštą 
apgulusias, išvaikė priešų gaujas. Prašvi
to prablaivė,jusiam danguje ramioji sau 
lėlė, nutilo ginklų žvangėjimas.

Antanas; su Jonu vėl gyvena savo 
miestelyje. Jonas vedė Aųtatio seserį A- 
gotų ir ūkiaimkauja draugo ūkyje. Jis vėl 
sveikas, tvirtas ir nerangus^kaip ir buvo. 
Dirba nuo ankstaus ryto ligi vėlaus va

karo ir vos darbe suskumba. Ūkis net/t
žas, o Antanas menkai kų gali padėti 
pas jį dešinė koja dirbtinė. Vaikščiodamas 
jis turi laikyti rankų kišeniuje ir tų koją 
tvarkyti. Todėl “trinas” apie namus be 
svarbaus darbo, “mala” liežuviu senu pa
pročiu, juokauja su merginom, politikuo
ja su seniais, o dirba tik Jonas. Bet jis 
nepyksta; jie geri draugai, o dar geresni 
svainiai.

Sekmadieniais drauge eina bažnyčion. 
Prie krūtinių žiba Vyties Kryžiai, o šalia 
jų žybčioja kuklūs šaulių ženklai.

Abu patenkinti ir linksmi. Antanas 
vis mėgsta smuklėje prie stiklelio pasė
dėti, o išsigėręs — papasakoti, kaip jie su 
Jonu kariavo. Jonus, nors ir sėdi kurtu 
su juo, bet degtinės negeria.

— Man dabar dar geriau gyventi. 
Dirbti nereikia — skaitau sau per dienas 
laikraščius, slankioju kur patinkama... — 
girias Antanas pužįstamiemš.

— Tik blogu, kad šokti negaliu, — 
liūdnai priduriu, pažvelgęs į savo medinę 
kojų. y



KOVA 112 AUKŠTYBĖS BIURAS AMERI
KIEČIAMS

|,| ... Į.ll-pi.l , R-
biznieriška įstaiga. Jam rūpi

V >ig-

Stancikas tik už žingsnio nuo Rašinskienes; Gu- Ekonominių Studijų Drau-
__ pat netoli. Janušauskas, Varakulis, s’-ią, no’^‘,ania» kad amerikie-

Stulginskas, Gilienė kas sau slaptai dirba <Jai 1,etuviai užmegstų arti-

MANDRAVICKAS MISIŪNUI OŽIO RAGĄ RODO. 
PETRAUSKAS VALANČIŲ SULAIKĖ

mesnius biznieriškus ryšius su 
Lietuva, įsteigė Amerikos Lie
tuvių Ekonominių Informaci
jų Biurą, Kaunas, Laisvės alė- 

Vakar “Draugo” konteste 50th Ct., Cicero, III. 376,900 «ia ®2» telef. 3904, telegr. adr.*
pasireiškė smarki kova už au- P. Varakulis, 724 West 18 AMERBIUR KAUNAS.
kštybes tarp Rašinskienes, Kta St., Chicago, III......... 360,530 Šito Biuro uždavinys yra
nciko ir Gubystos. Vienu šuo- a, Stūlginskas, 1628 S. 50 nuteikti amerikiečiams lietn-
liu Stancikas buvo Rašinskie- Aye chicago III 359 570 viams teisin^ ir patikrintų
nę jau pralenkęs; Gubvsta taip . ’ ... , , informacijų apie tai, kur ir
pat buvo netoli, bet laiku at-' . kokiu budu galima kapitalą
vyko į “Draugo” ofisą Ra- Avė., Cbicago, III. .. 237,190 pF|njngaį sunaudoti, gerai įsi- 
šinskienės kurjeras, kuris ap- M. Varkalienė, 6315 South kurti arba rasti gerą uždarbį 
gynė jos poziciją. Vadinas, Ra eo'n ave-» Cbicago, III. 228,920 bei užsiėmimą. Tuo tikslu Biu- 
šinskienė dar pasiliko kontes-' S. Staniulis, 6651 S. Talman ras duoda apie parduodamus 
tininkų “karaliene.” Avė., Cbicago, III. .. 221,150 Lietuvoje žemės ūkius bei pnt-

Vakar nieko nebuvo girdėt p- Pet™usk»s. U Johnson menės įmones (fabrikus), kur 
st., Bingbamton, N. Y. reikalaujama tvirta garantija!

. i

Janušausko, Varakulio,
įsko ir Gilienės. Bet

kBB^to vedėjui pavvko suži-' .
, - , . • • , x • ,. . Avė., Cicero, III.-noti, kad visi ketun smarkiai ( „

slapta dirba. Jei ne ryt, tai1 
•• ateinančią savaitę jie padarys i 

didelių supraizų. Nekantriai1

........................... 220,160, kapitalo ar gerą uždarbį duo-
A. Valančius, 1226 S. 50 daneio darbo ir tt.

161,1.00 j Informacijos gali būti tei- 
Misiunas, Roseland, III. 245 kiamos /žodžiu arba raštu vie-

W. 108tb St.............. 140,030 ną sykį įr nuolatiniai — tam
V. R. Mandravickas, 815-45 tikro laiko bėgyje. Už šitas

patys žodžiai įvairiai parašy- 
visų pirma, kad amerikiečiai ti bet ir pati tarmė ir atskiri 
lietuviai, įsikūrę Lietuvoj ar- žodžiai sumaišyti su gudų ir 
ba palikę čion kapitalus, nesi- lenkų žodžiais. Priesaikos tek- 
jaustų apvilti. stą, tokį, koks jis yra 1651 m.

Ekonominių Studijų Drau- ^surašytas, čia ir pateikiame: 
gijos pirmininkas J. Lapenas,
Akc. B-vės “Maistas” Direk-
torius. Sekretorius: S. Kuzmi
nskas, “Tautos Ūkio” Redak
torius.

Valdybos Nariai.*
J. Blynas, Žemės Banko Di

rektorius.
P. Brazaitis, Teisingumo M- 

jos Generalis Sekretorius.
Inž. B. Garšva, Prekybos 

Departmento Vyr. Referentas.
V. Kvieska, Liet. Koopera

cijos Banko Vald. Pirminiu.
Dr. K. Sruoga, Finansų li

to Vyr. Referentas.
Biuro reikalų vedėjas: A. 

Giedraitis, dipl. ekonomistas.

LIETUVIŠKA PRIESAIKA 
TEISME PRIEŠ 280 METŲ

“Aš Ona Jurgayčia, ryku- 
niia poną Albrylita Pousleis- 
ka, prisiekiu Ponu Diewu Wi- 
sagalinciau Treycey swiętay 
wienani, ant to kayp mana 
wlasnas, penkies ant gruntą 
poo mano, apt lawka padwa- 
rininkai pono .Jono Lozanos 
ir malžokos jo Misius Povilai
tis yra su sūnumis Jurgiu ir 
Waciu, stawinczias po oszeto- 
niais dašimtys gr. lietuwisku 
su wlosnu isakymu paties po 
na Ijosana yr pačios ponios 
Ix>zanienės, pagrėbta ing na
mus sawa apwerstas. Kaipty- 

Įsingay prysiekiu, tavp man 
Diewe, padeyk, o jey netev- 
singay Pone Diewe uszmusk”.

KURSAI ŽEMES ŪKIO STA
TYBOS SPECIALISTAMS

St., Kenosha, Vis. ... 135,150 informacijas, savo faktinėms 
Grybas, 2244 W. . Adams išlaidoms padengti, Biuras

St., Cbicago, UI......... 128,420 įma mažą mokesnį.
Rėkus, 1350 Wabansia avė., Į Biuras turi savo agentus į-

Varkalienę. Ar pavyks jam tas V*................111,060 vairiose Lietuvos vietose. Ga-
padaryti, tvirtinti negalima, A‘ 6709 Archer Įima kreiptis ir pas juos, tik
/les ir Varkalienė nemiega. aVe’’ Chlca£°’ I1L - • • 1^3,500 prašoma, galimiems nesupra- 

Petrauskas Valančiui pasi-Į J’ Aukškalnis, 1354 Haiti- tinimus išvengt, reikalauti iš 
darė lyg Gibraltaro ola. Va-'80® St» Gary’.Ind ” 101’200 agento, kad jis parodytų Siū
dinąs, binghamtonietis sulaikė: 0 KazlauskJeW 4356 S. ro pažymėjimą. Taip pat pa- 
eiceriečio žemaičio pirmyųžan- Roekwe11 Cbicago 97,450 tariama galutinai darant biz- 
gą. Bet ar ilgai taip bus, nie- žvlrblls> 1513 — 35 Avė. nį, atsiklausti Biurą, nes vi- teiĮ.unį,
kas negali sakyti. ^Melrose Park, III......... 85,850 sos tikros ir pilnai patikrin-

Wisconsinietis Mandravįc-• ' R' Rabbionaitis, 2320, W. 2.3 tos žinios randasi tik Biure.
kas Roselando Misiūnui jau R^’’ Cbicago, III........... 68,500 Agentas turi teisę priimti Biu-
ožio ragą rodo. Da 5000 balsui Gugentavičius, 1616 N. Lin- ro rinkliavų taisyklėmis nu- 
ir Misiūnas bus užpakaly. Ar co’n St* Cbicago, III. 61,900 statytus mokesnius; už kiek- 
bus taip, kaip čia rašau, pri- A- Condratas, 1706 S. Ma- vieną įmokėjimą jis privalo 
klausys nuo to, kuris pirmiau y°n,ensing avė. Phila. Pa. išduoti Biuro kvitą, kitaip 
atvyks su nauju balsų liodu. |   40,700 mokesnis nesiskaito sumokėtu.

laukiame.
Staniulis, kiek teko girdėti, 

deda didelių pastangų, kad 
pralenkus savo “ sosiedką ’ ’

Vilniaus archyvo prižiūrė
tojas latvis J. Spragi s 1890 
metais užtiko Upytės (dab. 
Panevėžio ap.) pavieto teisino 
1650—1651 m. bylą Nr. 15255 
su lietuviška Onos Jurgaity
tės priesaika.

Tos bylos ištrauka—priesai
ka 1884 metais Petrapilio im
peratoriškos mokslo akademi
jos buvo paskelbta leidiny gu
dų kalba “Zapiski,” o vėliau 
prof. Ed. Volterio paskelbta 
leidiny vokiečių kalba “Mit- 

en der litausch-litera 
riseben Gesellschaft” B. D. II, 
S 299 — 301.

Kalbamoji byla, kurioj yra 
lietuvių kalba priesaikos tek
stas, buvo Albrekto Pousleį- 
kio (Poslė) iškelta prieš Jo
ną Lozaną ir jo žmoną Zofiją

STJONALUS IR BTZNTE 
RIUS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE ”

1931 m. žemės ūkio rūmui, 
norėdami pagerinti ir patobu
linti mūsų kaimo statybą, su
ruošė visą eilę kursų. Buvo 
ruošami kursai mokyti iš mo
lio ir betono statyti tvartus. 
Tokių molio betono kursi/ bu
vo suruošta 1930 m. ir 1931 
m. 13. Juos baigė 411 žmonių. 
Pirmiausia dvi savaites kur
santai momoki teoretinių da
lykų, paskiau dirbo statybos 
technikų priežiūroje praktikos 
darbus, laiko egzaminus ir 
gauna pažymėjimus^ Tokius 
kursus baigę žmonės gana ge
rai sugeba savo ižinias taikyti 
praktikoje.

Pernai taip pat buvo suruo
šti kursai įvairiems statybos 
technikams su žemės ūkio sta
tyba supažindinti. Kursus lan
kė 79 žmonės.

Plytų degimo meisteriams 
paruošti buvo surengti 10 die
nų kursai, kuriuos baigė 19

žmoriių. Kursantai vasarą pra
ktiškai mokėsi kaimo tipo ply
tinėse, išdegdami po 4 krosnis 

jpiytų.
Šiais metais, be visos eilė:' 

žemės ūkio statybos kursų, že
mės ūkio rūmai mano suruošti 
dar žiemą kvalifikuotiems me
isteriams 3 mėnesių kursus 
Kaune ir visą eilę krosninin- 
kams kursų. Pirmiau bus su
šaukti į Kauną /.ėmės ūkio rū
mų apskr. technikai, kurie bus 
supažindinti su krosnių staty
ba. Paskiau tie technikai sp- 
skričiuose suruoš kursus kai
mų krosnininkams. Sis daly
kas labai svarbus,nes dabar, 
skirstant kaimus į viensėdžius 
krosnių statybos klausima? 
vra labai atkaklus.

NAUIAS TEISMO PER
TVARKYMAS

Teismų pertvarkymo įstaty
mo projektas jau baigtas sva
rstyti valstybės taryboj ir 
greitu laiku bus įteiktas mi- 
nisterių kabinetui patvirtinti.

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

, Laukiame. Kuris bus pirmuti-Į Vaicekauskas, 4242 S. Ma-; Biuras teikia informacijas P®11)’ a ti amus pagroti
. nisf pl™»d avė., Cbicago, III. '«imtinai Amerikos lietuviams P™"™" J’™;-

T^.,. 1 X x- • 1 • . mmm - ................. leikio lauko Pousleikio šernu-Kiti kontestminkai vakar, .............,lr todėl tikisi, kad amerikie- • ( ,
maža pažangos padarė. Lai-Į Gaižauskas, 148 E. 107th st., čiai, tiek atvalžiavę Lietuvon, nijos) penkių avių. Buvę taip:

1649 m. spalių mėn. 24 d.
pono Lozanos potvarininkas

. (kumetis) MiŠius (Mykolas)
Biurats turi užmezgęs ryšius r>_ :i„-x-„ . . T .

dratui, Gaižauskui. Bacevičiui,^Scranton, Pa................ 25,850 Su Lietuvių Ekonominiu Cen- ; 1 SU sūnumis urgm
.na, ir visiems kitiems, kurie' Tp. Tamška, 2334 S. Oakley trU Amerikoje, todėl apie Biu- ’

kas jau sukrusti Grybui, Rė- Roseland, III................31,910 tiek būdami Amerikoje kiek
V__ PSr _ 1___•___ • A t VI "I • • "R ZIATT, "T L — _■ _ -kui, Žolynienei, Aukškalniui, 
Kazlauskienei, Žvirbliui, Pabi- 
jonaičiui, Bugentavičiui, Kon-

Bacevičijus, 1850 Mabansia viena proga pasinaudos Biuro 
Avė. Cbicago, III........  26,700 patarnavimu.

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

žemiau randasi.

Serga kontestininkas

Sunkokai serga p. Vaicekau
skas, Brighton Parko kontesti- 
linkas ir veikėjas katalikų ta

lkinkime p. Vaicekauskui 
įsveikti ir vėl energingai da-

>tis.

ir Vačiu iš Pousleikio lauko 
paliai Zižmos upę pagrobė dviAvė., Chicago, III. .. 20,350 rą galima ir ten pasiteirauti. • -.n-n TO i;OTWW no j •«

\ t ono-mo-noD q -•-» •»». avis, o 165(1 m. liepos 28 d. 1S. . Langmanas, 4521 S. Wa- Be to, Biuras yra pritariamas ^nx lo , -v p. 1 _
sbtenaw Avė. Chicago, įr remiamas Finansų Minište-

...... ............,........ 17,700 rijos.
A. Nemčiauskaitė .. 8,500 į Biuras nėra pasipelnvmo 
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-'_____________________ .

kegan, III, .................. 15,700

to pat lauko, iš Pousleikio ga
nyklos “DeimedSio,” pagrobė 
dar tris avis, kurias 
nas Lozona “ant savo 
ko apvertė.” Avys įkainotos

LAIVAS “FRANCE

Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUN E'16 D. “Draugas” rengia 
ekskursiją, didžiuliu Francfizų Linijos laivu ^“FRANCE” per Havrą 
j Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informaciją ir laivakortės j 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą 
patarnavimą. j

Tokio tai veikėjo gyveninio po 80 lietuviškų grašių, o ben- 
aprašymas yra didžiai įdomus, dras ieškinys iškeltas viso 13

Varaitis, Lnzemc, Pa. l,Ct» kapU ir 20 Uet graSi,}-
M PnvnitiAnš 7nd s o de bet kokllJ pnežasčių da- Pousleikio įgaliotiniui rei- 

bar ' nupuolus, įsigykite šią kalaujant, Ona Jurgaitytė, Po- 
knygą, skaitykite, o jūsų dva- usleikio gaspadinė (rykunija) 
šia tikraį pakils, lengviau bus buvo pakviesta liudininke ir 
pergalėti gyvenimo sunkeny- savo parodymą davė ‘ ‘ po prie- 
bes. Su didele sau nauda :q saika.” Priesaika surašyta, 
knygą skaitys ir visi kiti.

į “DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

J. Balsis, 610 Wall St Rock 
ford, UI........................ 5,800

Jaujas kontestininkas
[Anuo sykiu “Draugo” kon- 700 S. 9 st

Eestininkų organizaciją supaži- V'd'i *
Indinau su nauju konteetinin-1 4,trnna8> 945 N' 25 St

► kn iš Maniuette Park’o p. Gu-|E' St Louls’ 111.........
denu. Šiandie noriu supažin- • 
dinti su kitu nauju, jaunu ir' 
energingu Antanu Paukščiu,

NAUJA KNYGA
TELEFONAS ROOSEVELT 7790

PALAIMINTAS 
KUNIGAS JONAS BOSKO 

Jo Asmuo 
Darbai ir Auklyba

Tai lietuvių Saležiečių lei-

2225 S. Oakley Avė., kuris ža
da savo kaimyną Pabijonaiti 
nukarunuoti. Reikia pastebėti, 
kad A. Paukštis yra West Si- 
de gimęs ir augęs ir Aušros

.Vartų parap. mokyklą baigęs dinys. Turi 708 pusi. su dau 
jaunuolis. Smagu, kad ir čiagi-'gybe paveikslų. Kaina $2.50. • 
miai įsitraukia į katalikiškos j Kaikas gali pasakyti, kad 
spaudos platinimo darbą. šiais sunkiais laikais tokia

------------------- brangi knyga yra neįmanoma.
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 Bet ši knyga kaip sykis tinka

Avė., Cicero, III......... 398,970 pasiskaityti suspaudimo lai-
« V. Stancikas, 1706 W. 47 kais. Paladmintas kun. Bosko 
St., Cbicago, III. .,.. 398,840 kūdikystėje praleido daug blo- 

F. Gubysta 4335 S. Mozart gesnius laikus, negu tflkstan-
St., Cbicago, III......... 398,600 čiai šių laikų vargstančių lie-

A. J. Janušauskas, 1301 S. tuvių.

lietuvių kalba, bet, matyti, vi
sai nemokančio lietuviškai 
raštininko. Ne tik vieni ir tie

t



LIETUVIAI AMERIKOJE 
RAGINE, WIS. WEST PULLMAN, H.L,

C H I C A G O J E
BRIGHTON PARK

I mš pietus. Kleb. kun. Vaitu- vo 
i kaitis kelis kartus pietus au
kojo. Visi gailėkimės nekaltų 
badaujančių mažyčių!

«7. Blankus

keletu PRANEŠIMAI.gražių daine Ifų. 
Taip pat dairiavo p-lė J advi
gą Gricaitė ir Kaz. Rimkus 
keletu duetų. Rimkus gražiai 
sudainavo “Sudiev sesutės” 

įtragingai prieš metus žuvu-

t
X Draugijos “Lietuvos C 

kininkas” mėnesinis susinu 
kimas įvyks vasario 21 d,.,

vo padėjimu ir parapijonų pa
rama bus daug gražių darbų 
padalyta.

Par. kom. narys
Nek. Pras. Šv. M. P. pava-

X Vasario 14 d. mūsų baž- pijos sagirinkiinas įvyko Vas. 
je vaidinta drabna “Pražydo .njrčioje pet Sumų labai .^ra- 14 d Gerb Web kun Brį&ka 
nuvytosios gėlės.” Vaidilos,Kai giedojo solo iš veikalo atidarg susirįnkirnę. su malda 
gerki suvaidino savo tdleš it “Septyni Žodžiai nuo Kry- įr būti sttsirinkįmo
atmintinai jas Plakėjo. 1A- Ga- žiaus,” p. S. Lauraitienė. P-1 <pkrp1.nrjllin o Pnlrplti Kl« 
liekas buvo vakavo vedėju „ai Laurukai dažrai pas mus bonas pl^‘ apic

aMlMfeo irehonu geibat,. iHaidas Pal.apija

X Šiomis dienomis iš ligo- yra laisva nuo skolos ir ka- 
ninės grįžo p. V. Piktužis, ku- soje turi apie $7,000 dol. Pa
ris buvo gatvekario sunkiai rapija gaus ir nuoširhtį už pi- 
sužeistas ir išbuvo ligoninėj nigus. Tai gerb. klebono ir 
14 mėnesių. parapijonų nuopelnai. Į komi-

7*30 Vai išrinkti: N. Šeputis, A.
Gendrdlis, V. Paukštis, G. Pa-

Snurio 31 d. par. Svetaine-

ir dalyvavo vaidinime. Mali- 
iiairikas, J. Kumpytė, M. Ju-1 
deckaitė — tai vis naujos jė
gos Radine. Vaidino ir senes
ni mūsų vaidilos: S. Šapikas, 
A. Zizminskaitė, M. Zaleckie
nė, O. Pukiėnė.

Pertraukomis P. Steponaitis 
dainavo juokingas daineles, 
pats sau pritardamas smuiku.

X Sausio 29 d. Harrison siai ra4ij° dainininkei«p-lei įvaL *"Pįet’ ^d*žio svotai 
High School pabaigė Stasė Ri- Violetai Jasiliniūtei pagerbti. lneJ <2242 w- ^rd Place). 
riikaitė, kuri įstojo į Bliaut: APie Uetuvos Nepriklauso-
Stratton College. Ji yra labai "D'bės 14 metų sukaktuves gra 
gabi ir žada eiti. aukštus mok- W prakalbų pasakė Lietuvos 
sius, kol tėveliai Įstengs. Tė- konsulas p. A. Kalvaitis, ir

Čia įvyksta tai vienas, tai 
kitas balius ir šokiai. Ir lab- 
dariij 8 kp. nenusileidžia. Nu
tarta surengti kauliukų žaidi
mus, išrinko komisijų.^ Suren-! veĮiaftls tik džiaugsmas iš jos. programa, baigėsi Lietuvos 
gė. Tokio puikaus vakaro , Re to, jį yra pįjanistė, smui- himnu, kurį sudainavo Bud-' 
Biigbton Parke nėra buvę. ikininkė ir priklauso prie par. riko radijo trio. Lietuvių ra-* 
Užtai tenka širdinga padėka: į choro. Ji yra mandagi, pado-jdijo valanda būna kas sek-j 
vakaro rengėjoms, p-ams Bar-1 rį mergaitė, gražiai vartoja j madienį ir yra finansuojama 
tušiams už leidimų, vakarų lietuvių kalbų, gera patriotė.'Jos. F. Budriko radio krau-
rengti, graboriui A. Petkui už 
krėslų suteikimų ir F. Miku-

X Vasario 21 d, 
vale par. svetainėj Įvyks kau
liukų žaidimo vakaras, kurį kelt^’ J* Bla2as’ V* žiui už didelę aukų. Ir ne lie-

_........ rengia Šv. Juozapo ir Šv. Kry- J’ J- Zabekb J- tuviui prisidedu prie labdariu
A. Galisauskiene deklamavo . .. Kisielius, J. Ukariis,, F. Miku-.K, vi- • ziaus dr-jos parapijos naudai.' ’ ’apię vergiškų lietuvių gyveni-, . ,žis ir Ig. Petkus. Klebonas-•ir t |Bus gerų dovanų ir įvairumo, i °mų senoveje. Vargonininkes J. j . ‘ pranešė, kad reiks dažyti (ma-
Kumpvtės vadovaujamos 12. , '" . liavoti) seserų gyvenimo na-
jaunų mergeKų sudainavo 3 ?“i> » ,m> jr mokyklos kambarius, liko $9710
liaudies daineles. Mažytis Pe ®v' Jaun1 dr-Ja- Ta0 -j^nsis oats kleb ir Dar
trinkas Bus,m, deklamavo Tno t Upl"1’15 Meb’ lr par-

Atlas Fuel Co. paaukojo pusę 
tonos anglių. Ir kitiems vi
siems, kurie kuo prisidėjo ir 
ypač mūsų biznieriams. Pelno

Mokyklose pasisuko kad yra 
lietuvaitė. Garbė tokiai lietu
vaitei, o kitoms — pavyzdys!

LIETUVIŲ VALANDA

tuves, 3417 S. Halsted St.

“Lietuvos kareivį”, labai pri
juokinęs visus. Viskas labai 

patiko žiūrovams. Po to buvo 
šokiai.

Kun. Balinskas buvo pakvie 
tęs Raicino jaunimų su vaidi

lomis į Mihvaukee vasario 7 
dienai.

Parapijos reikalai gerai sto
vi. Kleb. kun. Balinskasi gerai 
sutinka su komitetu ir prirapi- 
jonais. Visi vienybėj ir san
taikoj darbuojasi. Naujiems 
Metams par-jos kasoj liko 800 
dol. Tik arkivyskupas pakėlė 
mokesčius parapijoms 50 nuoš. 
ir net 70 nuoš. Tas palietė ir- 

mūsų parapijų — reikės mo-' 
keti už 1931 m.

Darbų pagerėjimo nesimato, 
nors kai kurios kompanijos 
pašaukė senus darbininkus; ki
tos laiko mažų skaičių, o atsi
radus darbams, verčia dirbti- 
nuo 12 — 16 valandų per die-

komitetas.
Svetainės atidarymas įvyks 

balandžio 17 d., parapijos va
dams ar kokioms iškilmėms, j karienė — balandžio 3 d., pik- 
bus daug vietos svečiams ku- nikas Birutės darže liepos 31 
n'igams kur susirinkti. d., 3-čias piknikas Vytauto

X Šv. Vincento Pauliečio Darže rugsėjo 25 d. 
dr-jos skyriaus susirinkimai! Klebonas pranešė, kad pa
būna kas ketvirtadienio vak. rapijos daržų pavasarį turė- 
mokykloj. Ši dr-ja šelpia 33 sim gražiai išvalyti ir paso- 
skurstančias dėl nedarbo šei- dinti gražių medžių, kad būtų 
mynas. Prie to darbo daug Brighton parke vienas iš gra- 
dirba kleb. kun. A. Linkus, žiausių ir švariausių lietuvių 
kurio Rūpesčiu minėta drau- parapijų Cbicagoje. 
gija sutverta. Rep., Rengsim visokias pramogas

----- ------- :------  • ir didinsim naujos, gražios
BROLIAMS AMERIKIE- i bažnyčios fondo kasų. Su Die-

cių vyrų.
. X Zakristija jau užbaigta 

statyti. Dabar atėjus atlai-

člAMS
Kad tie santykiai nebūtų

Išvažiuodamas iš Š. A. J un- palaidi, jie turi nuolat stip- 
gtinių Valstybių po trijų mė- rėti, glaudžiai susiburiant vi- 
nesių kelionės per Sėtuvių ko- siems, kam tik Vilniaus ko
lonijas, Vilniui Vaduoti Sų- į vos reikalai yra ypatingi bra- 
jungos Centro Koiniteto Pir-Ingus. Tad dėkodami už gra- 
mimnkas prof. M. Biržiška. (žų mūsų Pirmininko priėmi- 
balandžio 24 r. savo atsisvei- mų Amerikos lietuvių visuo-

Apaštalystės Maldos drau
gija įvykusiame susirinkime 
išrinko komisijų ponių Roža- 
lienę, sesutes Gudenaites ir 
Anast. Gužaitę, kad surengtų 
vakarų su programa; pelnas 
per pusę su parapija. Tad lin 
kiine šiai komisijai nenuils
tančiai darbuotis.

X Draugija linki greito pa
sveikimo narei p. Jereckienei 
ir p. Baltunienei.

XMūsų gerbiamas kun. F. 
Juškevičius iš Sv. Antano pai 
yra ligos suimtas. Draugija 
su gilia užuojauta užsakė Šv. 

Mišias, kurios bus laikomos 
vasario 19 d., Nek. Pras. P. 
Šv. bažnyčioje.

Linkime sveikatos ir Dievt 
palaimos buvusiam mūsų pa 
rapijonui. Valdyba

Praėjusio sekmadienio lie
tuvių radijo .programa iš sto
ties WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. 
popiet buvo skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
vėms paminėti. Gražios dai 
nos ir rinktinė muzika kelt 
tikrų švenčių nuotaikų. Pro
grama prasidėjo galingu mar
šu “Mes be Vilniaus nenurim
sim.” o Budriko trio sudaina

KŪDIKIAI PAGERĖJO 
ŠIU0BUDU.

Daktarai sako, kad surugę ir ne
išvalyti vaikų vidurėliai paprastai 
yra priežastis vaikų neaugimo. Ir 
geriausias {rodymas, kad tai tiesa, 
yra greitas būdas silpnus, nera
mius, sunykusius vaikus pagerinti 
išvalant jų vidurius su keliomis do- 
zomis grynai augyneninės, gardžios 
Fletcherio Castoiflos. Šitas malonus 
nekenksmingas vaistas yra pirmiau
sia daktaro mintyj, kuomet reikia 
vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo, 
slogų Ir tt. Tik žiūrėk, kad gautum 
tikrų. Castorių bulelį; su Fletcherio 
parašu.

EAU

ADVOKATAI

nų, net ir sekmadieniais. Ge-^mimo laišku yra padėkojęs menei, mūsų valdžios atsto-i t _ • A ~ ___ _ ____ L- • aležies liejykla verčia dirbti, pi-; 
nigų nemokėdama net už 4 
mėn.; kai reikia atsilygint, nu
meta po kelis dolerius, o kitų; 
liepia laukti. Visose dirbtuvė
se atlyginimas numuštas nuo 
10 ligi 50 nuoš. ir darbininkai 
suvaržyti kaip vergai. Darbo 
žmonės turi kentėti, nes žino, 
kad už durų laukia šimtai nu
skurusių darbininkų. Viena 
kompanija pradėjo dirbti su 
mažu darbininkų skaičium ir 
moka nuo 30 iki 34 centų vala
ndai už sunkius darbus prie
geležies nuo štnkų. Ir dar vie
na gudrybė: reikia dirbti nuo 
7 v. ryto ligi 4 v. p. p. ir nuo 
7 v. v. ligi 11 v. nakties, t. y. 

X iš viso 12 vai. dienoje. Argi 
gali darbų laimėjęs darbinin
kas nusiskųsti, kad mažai dir
ba? O pinigai — menkas da
lykas... Darbininkui juk vis-’ 
tiek blogi laikai, kų jis veiks 
su pinigais?... Kentėk nevalgęs 
ir viskas. O milijoninkams, jų 
meilužėms ir šuneliams reika
lingos didelės išlaidos, daug 
pinigų reikia... O jūs, darbi
ninkai, laukit gerų laikų! Kur 
dingo Kristaus mokslas, krik
ščionybė?! Grįžo verguvė, nors 
ir kitokioj formoj! Šiame pa

irai Kristaus mokslų! B. V

Amerikos lietūvių visuomenei,1 vams, taip pat palaikiusiems 
jos dvasiškijai, spaudai, orga- jį Amerikos ukrainiečiams, 
nizacijoms ir visiems, kurie jį baltarusiams ir kilusiems iš 
palaįkė. . į Lietuvos žydams, tos progos

Šis pirmininko laiškas ir jo 1 pasigavę, kviečiame visus bro 
pranešimai, amerikiečių span-' liūs amerikiečius, kad nieko 
da ir šiaip jau visa, kų esą- netrukę imtų visose kolonijo 
me patyrę apie jo darbus Am- se steigti Vilniui Vaduoti Sų- 
erikoje, įtikino mus, kad mū-'jungos skyrius.
sų žygis buvo tikslus, reikų i Sųjungos įstatus ir instruk- 
lingas, tad ir gerai nusisekęs., cijas siunčiame, daugelio mums 
Dabar mes tvirtai tikime, jog,žinomų Jūsų veikėjų adresu; 
Užsimezgę Vilniui Vaduoti Sų-1 mielai pasiųsime ir bet kam, 
jungos santykiai su Amerikos kas į mus tuo reikalu kreip- 
lietuviais nebenutruks, jog a- sis. Kaunas, Daukanto gat. 3.
biejų pusių palaikomi ir stip- Vilniui Vaduoti Sų-gos Centro 
rinami, vis daugiau reikš ben- Komitetas, Vicepirm. Dr. J. 
droje mūsų kovoje, kad Vii- Purickis; Ižd.dir. K. Lapinas; 
niaus ir Suvalkų Seinų kraš- sekr. A. Bendoravičius; nariai 
tai vėl sugrįžtų Nepriklauso- Inž. B. Sližys, kan. J. Tumas, 
majai Lietuvai. prof. Z. Žemaitis.

DIEVO APVE1ZDOS 
PARAPIJA

*9 ŪHCLE
t

• * r

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greithi 
yra palengvinamas su linimentu
PAIN-EXPĖLLER

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

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

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
ži nam. Parsiduoda visur^- Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERT 
OJNTMENT. Kaina 75 centai. 
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.
. ----- -- ----------

X Metiniame šv. Jono Eva
ngelisto vyrų ir moterų dr-jos 
susirinkime, sausio 31 d., pa 
aiškėjo, kad dr-jos knygos ge
rai vedamos. Šiemet d-jos tu
rtas siekia per 2000 dol. Iš pr. 
metų pelno liko 184 dol. 11 cn. 
Mirė nariai J. Miškėvičius ir 
O. Marcinkevičius. Pr. metais 
naujų narių įstojo 10. Nutar
ta mokėti pašalpų tirins naria
ms, kurie sirgs ištistts metus. 
Nariai sudėjo adk^ 5 dol. ir'l 
centų mokyklų lankančių vai
kučių pietums. Tiems vaiku
čiams par. svetainėje kasdien 
išduodama 30 pietų. Už 5 dol. 
šeimininkės gali gerus pietus 
paruošti.

Be to, daugelis mūsų biznie
rių ir šiaip geraširdžių žmo
nių iškelia vargšams vaikučia-

- ——— ------.

PKOBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PHCfeAK. ElADt;

Tyroe, Aiškios, Svfe&de

GRASIOS AKTte
Vra didelis tartas

Murinę vald, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgelte 
Knyga “Eye Care” arte “ICye 
Beauty” ant pareikalavimo.

MuriaaCo., Dpt. H. S., 9B. OWo St., Chiaea

m.,,—--

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADV.0KATAS 
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

k k SLAKIS
ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. k 0L1S
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALBE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph •») 
Valandos nuo I rytb iltį B vai. vak. n«l So. Halsted 8t TeL Vlctory B5C1

Valanioa - 7 Iki i vakare
Utarn., Ketv. ir Subatoe vakare

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Lavr 

11 S. LA SALLE STREET
lr Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su- 
'bato* niuo 7:30 iki 9 }

•109 8. HALSTED STŪtBET 
Tel. Wentworth t ĮSI

Eyes—eyes —efes! Looking atyou. Ap- 
praising you. And you want to win all 
these Beauty Contests each day brings! 
Then ūse Camay, the Soap of BeautifuI 
Women, before you ūse powdeis and 
creams. Camay—gentie, luzurious, 
creamy-wbice—will gi ve you the sweet, 
clean loveliness the whole world fiflds 
so attractive. And you'll win each Little 
Daily Beauty Contest!

CAMAY
He Soao of BeautifuI Womeo

10 PlECE UOSNiUTre 
SĖT $1.97

This Is a Famons Vlvanl Sėt and ln- 
dudes face powdvr, $1.00; Rouge, 76c 
Tissue Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Vaciai Aatrinęent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet IVater $1.25. Perfume $2.75. Bril-, 
Mantine 75c, Skln Whltener 75c. ToXal 
Value $12.00. Speclal prlce, >1.07 for ail 
ten ptecea to lntroduce thl« liną.

Vardas ................\.................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštų COD
Pinigai grųžifaami, jei 

nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New Yodt

For COLDS, COUGHS
Sore thrOat, ittnscular theta- 
matic ache8ėtpahts,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

*AT ALL lYRUCGISTS

Nesirūpink 
mu, pleiskanų 
Išbėrimais, spuo)

ir kitais odos negerumais, 
gauk gydantį antiseptikų Žemi 
saugus. Aptlekose. 35c., 60<
91.00.

F O A S K IN i Q P i T A "T 1 O M S
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C H I C A G O J E
marųuette pake

Laimingi buvo 1931 metai. 
Iš L. lt K. S. A. 163 kuopos 
veikimo apyskaitos matyti,

Kaz. Gervilis, stropiai ėmės 
darbo ir rengia įdomias pas
kaitas apie sveikatą, praka!- 
bas ir muzikalę programą vi
siems dykai. Tik kviečiama

kad valdyba sėkmingai ėjo visuomenė gausingai atsilan- 
pareigas su p-le Franees Sto- kyti į Gim. P. Šv. parap. sve-
giūte, fin. rast. Trumpai 110- tainę (68tli ir So. VVaslitenau
riu pažymėti, kad 1931 m. kp. d. 7:30 vai. vakare, 
knygos galutinai liko suderiu- L Narių žiniai arba norintiems
tos su centru (klaidos pada
rytos buvusio fin. raštininko).

Per 1931 metus iš viso ben
drai sumokėta ir pasiųsta 
centran $993.72. Išimta iš 
centro tiktai $7.00 (pašalpa).

Kuopos bendras pajamas ir 
išlaidas išskaičius, kuopos iž
de lieka $50.28.

Tarpe gražių nuveiktų dar
bų daug įnešta Cliicagos Ap
skrity gražių naudingų suma- 
nymų-rezoliucijų.

su gražia programa, kurią re
ngia Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 8 skyrius, kaipo 
vajaus vakarų, kurio pelnas 
skiriamas vienuolynui. Bilietų 
kaina tik 50c.!

Kaip stikau, “ vakarienę, ” 
nereiškia “užkandį”: progra-

mirštate ir labdarius. Bet ue, 
padėkite kuopai, kai kų ren
gia. Žinoma, ne darbu, bet sa
vo dalyvavimu. Jūsų visų da 
lyvavimas daug reiškia. Gera 
proga dabar, nepamirškite šit 
vakaro—bus verksmo ir juo 
ko. Visi galėsite prisijuokti 
kiek tik galėsite ir norėsite.

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Kės. 6707 S. Artesian Avė.
TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 13 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomls Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395
mų — ne bilę kokių, bet labai 
turiningų; taigi atsilankiusio-[ te ir paremkite tų va-
ji neišeis namo alkani ir pro-: kąriiv l^evas jums atlygins.

.... m- i • » Visos narės turi tikietu, iu gramos apvilti. Tie, kurie za- . . J-
da atsilankyti, nevalgykite x^e*

Onytepersikelti noriu priminti, kati, nalnje vakarienės, ir būkite
163 kuopos susirinkimai įvyk
sta kas antrų sekmadienį 2 
vai. popiet, minėtoj svetainėj.

Mokesčių mokėjimo ar kito
kiais susirinkimo reikalais 
galima kreiptis pas fin. rast. 
p-lę Fr. Stogiūtę (6636 So. 
Talman Avė.).

J. A. Mickdliūnas, 
• • pirmin.

pasiruošę pamatyti programų. ’ 
8-to skyriaus vardu kviečiu

Skelbiant Cliicagos Apskr. j nančiam sekmadieniui vas. 211 
vajų, kuris prasideda kovo į dienai? Jei dar ne, pasisku-j 
1 d. ir tęsis iki birželio 1 d. bink.

X Keletu metų sėkmingai bi
,. , zrų varęs šokolado fabrikasvisus Marąuetteparkiecius at, . .. • ... x. . f. . subankrutijo. Daugumas liūdi,silankyti sekmadieni vasario . .™ , o ypač moterėles, neliudekite21 d., 5:30 vai. vakare, parap. T . ,... Vi.. . , . • . — p. V. Stulpinas iš Lietuvossalėj; užtikrinu, kad po visam .

grįšite namo visai patenkinti. .® r , X Sunkiai sirgęs senas biz-
Dabar yra Gavėnios laikas, nierius pilipttviaus prad(.da 

ne kur galime nueiti linksmin- sveikti k bimio 
tis, taigi visi iki vieno trauki-

4r jaTįsigijote bilietų ateb "le Vajaus V±*™"!' XK B. Pivarūnienė vieno-,
aiz a.s n|<^ rūpindavosi pavargėlių'

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

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

DENTISTAI
Pitone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti <7 Street

Ofiso ir Rea. Tel. Boul. 6913 Ofiso Ir Rea. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 33 Street (Kanip. 39 Ir Halsted SL)
▼ai.: 1-9 ir 4:99-9:99 vai. rak. 
- Nadėlloj susitarus

VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare 
Nadėlloj susitaras

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4659 >Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

6 iki 8:30 vakare

T0WN OF LAKE

komisija, kurių sudaro p. Pr. 
(jižauskas, p-lė Fr. Stogiūtė ir

Štai dėl ko pardavinėjami 
vakarieneibilietai: gardžiai X Šv. Kazimiero Ak. rėme

šelpimu, o šiemet dar daugiau 
rūpinasi, nes nedarbo paliesti 
žmonės daugiau suvargo ir pa-

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 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, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

geibos reikalingi, 
jų 1 sk. susirinkimas įvvko ». , XT . . " ' X Šv. ivryziaus bažnyčioj
vakario 12 d. Nauja narė p. O. prasidėjo noveno8 girdies 
Norkienė P. J. Čepulienė Sir- PanelS8.
dingai dėkojo tiems, kurie pri-
ridėjo prie “Food Shoįver Mev() lnalonSmi6 
nes gerai pavyko. Mūsų se
sutės bus dėkingos už tai. J os 
atsimins mus maldose.

P. Sūdei k i eilė pranešė apie

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIST A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutartį

daug — visi nori pasinaudoti Boulevard 7589

X Šv. Cecilijos choras va
sario 6 d. buvo surengęs šei- 
miniškų vakarėlį. Visus pa
vaišino gardžia vakariene.

Rez. Hemlock 7691

Phone Boulevard 4139

‘ A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubura Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

TeL Boulevard 9277

2314 W. 23rd PI., Cbieago vajaus vakarų, daug tikietu x 4 metus vikar0 ; ..
- lunlnftnfn Dna o.v»nr/i _

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 9927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DEN TĮSTAS 

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

išplatinta, ta graži progra.' *jęs kuJ1 A o«. ....
ma, nes sesuėhj rengiama, ir apieido mfislĮ para.„
bus skani vakarienė. Visi kvi- •• • .pijų ir išvažiavo- į rytines vai- .
eciami dalyvauti. \ ’

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS

X-Ray

Ligonė p. Matkevičienė ir
. V stybes, kur eis klebono parei-

Rokienė tebeserga; yra išrin- ^uvo

i VaL: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
( vai. vakaro

gas. Jo draugai ir bičiuliai Nedėliomis Ir Seredomls susitarus

___ surengę privačiuose na
tos lankytojos, _ muose pietus ir vakariene ir
Apie cente, pranešė p. Ce- atsisveikin0 su juo Liko '|in. 

pulienė. Centras stato veikai, dMami> kun A 
kovo 13 ir 20 d. Kadangi mū- į chioaOT Jaugiau nebegrį.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STBSKT 

Tai. RooMvalt 7199

sų vajaus vakaras įvyksta ko
vo 13 d., tad visi prašomi da- i 

Gyvauti. Kovo 20 d. irgi ne-; 
. Įapleiskite mūsų vakaro. Vei-i 
.kalas labai įdomus: “Kristaus! 
Kančia. ’ ’ N epamirškite
dviejų sekmadienių.

X Labd. Sų-gos 1 kp. ren-

A. B. C.

GARFIELD PARK

A. PETKUS
LIETUVIS GĘABOBIU8

<443 So. Talinam Avė. 
TeL Virginia 1290 

Tardė 1138 
TJhioago, UI.

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDEJAJ9

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-8419

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiž- 
kai. mandagiai, gerai tr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl termenų dykai.

Pas p. B. Andersonų įvyko 
t U kauliukų žaidimas vasario 11 

dienų.
Pelnas $25.15 skirtas netur- 

gia vakarą en plačia progra- tjngųjl} gv Tai.
ma vaeario 21 d. par. .salėj. ku4il} nattdaį. Aukojo: K. Ma. 
Vaidins “Pražydo nuvytusios !rtin 200; j Aitmantas 2.00, 
gėlės.” Bus dainų ir kitų įvai-'c (;a|j,us 2.00, M. Zolis 2.00, 
rybių. Pelnas skiriamas lab- Taullliiūnas 2.00, A. Šukienė 
darių Sų-gai. Gera proga pa-!L50> A. šiurna 1.50, A. Smai- 
reihti labdarius. Niekas neži- lis 15l); K Kaziūnienė 1.00,
no savo ateities, kiekvienam. p Ališauskienė 1.00, B. Ste 
gal kada reikės kreiptis i Inb- j L00> 0.
darius. Taigi, kol dar matote,
kad dar galite gyventi, tai už-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

t*

a|a

nienė 1.00, A. Baltadonienė 
1.00, M. Andersonas 1.00, B. 
M. Andersonas 1.00, D. Ure- 
lienė 75c., B. Polonis 50c., 
Strepekas 50c., M. Kutaitė 
50c., B. Andersonas 40c.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meg visuomet telkiame širdingų, simpatingų ir ramq| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingu.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ8Ų ORABORIA1 

Didysis Ofisu
4605-07 South Hermitage Avenue

J/1.V1 Telefonai: YARDS 1741 .r 1742

BENEDIKTA
MACEJAUSKIENE
(Po tėvais Maleckaitė)

Mirė vasario 17 d., J9.32 m. 6:30 
vai. vak. 46 metų amžiaus. Ki
lo Ift Vilniaus rėdybos. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą F'ranriėkų, dukterį Valeri
ją, žentą Juozapą Astrauskį, 2 
sunu Antaną ir Kazimierą, 4vo- 
gorką Prancifiką Sajienę, ftvo- 
gerj Kazimierą Šatą, Svoger) Jo
ną SalaSevlčitj, Svogerką Oną 
SalaSevlčienę, S\og‘rį Jokin.ą 
Macejauskj ir gimines.

Kūnas paSnrvotas 2383 W 2 3 
St. laidotuvės įvyks panedėly, 
Vasario- 22 d., ift namų 8 vai. 
bus atlydėta J AuAros Vartų pa
rapijos bažnyčią kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoėirdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįsta- 
mus-inaa dalyvauti Aioso laido, 
tuvėse.

Nulltidę: Vylus, Duktė, Simai, 
Žentas, ftvog»Ttat. Atogerkos Ir 
Giminės.

Izddotuvėms patarnauja gra
borius Lachawics. Telefonas 
Roosevelt 2618.

Tel. Canal 6764 Rea Republlc 6369

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

vyrų. motorų ir valkų

DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima Kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis' ir seiedomis tik 

lėkaluo susitarus 
Ofisas. Laboratorija ir X-Kay

2130 WEST 22nd ŠTBEET
CHICAGO

DR. S. 8IEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
" X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7868

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

4847 W. 14 ST. Cicero, BI.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Di*. C.K. Kliauga
DENTIBTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marųuette ibi. arti \Vcstem

Avė. Pitone Henmoek 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kar£tį. Nuliuu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tą ir tolimą regyst*.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mailan- 
eias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėliotasis nuo 10 iki lt.

Dievo Apvaizdos parapija.
Vasario 21 d. 8 vai. vak. par.
svetainėj Šv. Onos draugija
rengia kauliukų žaidimus. Įža-
nira 25c Kiekvienas iraus KkEIVAS AK1« atitaiso i trum- nga zoc. ivieKvienas gaus PĄ l^jką su nauju išradimu
dovanų.

GAVĖNIOS LAIKUI

i Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Jėzus Kristus pasaulio Iš
gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau-

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7^9 v. v.

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 662. Res. tel. Cicero 2888

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4646 Š. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki b vak. Ned. pagal sutar
ti, Tek Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tet Prospect 1930.

DR. MAUR1CE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. I’laza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 1.2 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 0 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 19 dieną

Ofiso Tet Victory 6893
Rez. TeL Dreiel 9191

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

Kampas 31 Street
r

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

10-12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

4143 Archer Avenue

V«J.: ll ryto iki 1 po pietų 
3 Iki 4 Ir 4 Iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naiųi 
Virginia «014

TeL Grovehill 1595

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va!. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seradomis po pietų ir Nedėldienials 

tik susitarus
9422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 9974

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

Antras ofiaaa Ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. VaL; Nuo 3-6 po 
piet U tara. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE'J 
VaL: 24 ir 7-9 vai. vakare

Rea Piloną 
Englewood <041
Ventworth 2099

Office 1 uotif 
Wentworth 890

Tei. Yards JftI8

DR. G. SEKNER
sdino “Draugas” 2334 South liituvu a«JV arEouunaa 
Oakley Avė., Chicago, III.

Gražiausi dvasiniai skaity-' 
niai, ypač tinkami gavėnios 
laike. Užsisakykite “Draugo” 
knygyne. Ši didelė virš pusųs 
tūkstančio puslapių. Kainuoja 
tik du doleriu. |

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST Sfith STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nno 19—4: nuo 9—9 

■sdiUstnls- aw» >9 Ik* II.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

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

pietų: 7—3:39 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREE'i
VaL 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D
%<19 80. MICHIGAN AVKNU* 

Tel. Kenwood 0107
Valandos:

Nuo 0 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 2 valandai vaitavę

apart ftventadlenlo ir ketvirta*!)**

Hemlock 9111

DR. V. S. NARES
( Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
0 Iki ll ryto. 7 1U 9 vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 0196 South Kedzie
Res. 6425 So. Callfornia Avė

Vai.: 2-4, 7-0 v. v. Išskiriant Ket
t \ " '"‘.1
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Rengia MARIJONŲ KOLEGIJOS 19-tas SKYRIUS

Sekmadieny, Vasario-Feb. Z1 d. 7:30 vai. v.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE, 2323 W. 23rd PLACE

• "F ■ 1 d-» a...............B- ■

C H I C A G O J E
ŠVENTAS KONCERTAS ,mųjį vakarę, suvažiuotų visos 

------------ | marijonų kolegijos rėmėjų
Kimball Hali, vasario 21 d.'kuopos ir tie, kurie dar nepri- 
.kmadienj) L. Vyčių “Dai-Įklauso prie kolegijos rėmėjų.(s

nos” choras, veriamas komp. [ 
Antano Pociaus pirmų syki į 
išpildys klasiškų Rassini’o vei i 
ka'ų — “Stabat Mater’r (Sto-į 
vi .Motina Sopulinga). Solo da-j 
lis ir kvartete giedos šie įžy- 
• d ausi L. V. “Dainos” solis- 
tai-ės: G. šidiškiūtė (Giedrai
tienė), M
Romanas, K. Sabonis ir A. 
f’,;apas. Dideliais vargonais 
chorui ir solistams akompa
nuos muzikas H. Cobb.

SERGA

Rep.

Šiomis dienomis influenza 
susirgo d-ras P. Atkočiūnas ir 
p. Peldžiūvienė (“Draugo” 
laivakorčių agentūros vedėjo

Janušauskienė, J. į žmona). Taip pat daugelis ir 
kitų lietuvių serga įvairiose 
mūsų kolonijose.

“Draugo” vyr. red. L. Ši
mutis galutinai pasveiko ir 
jau pradėjo eiti savo pareigas.

PPIMEŠIMAl

Be “Stabat Mater”, bus iš
pildyta dalis Dubois’o kanta
tos “Septyni Išganytojo žod
žiai nuo kryžiaus.” Šiame vei- -    ..  ————
rnle solo dalis išpildys p. A. .. . . . , _T, . , __ • , Siuomi tunu garbes pranes-baminskas. Vargonais akom- .. . , , .... .Tr „ ,, ti, kad as perkėliau savo Clu-panuos H. Cobb. ’ .. .cagos otisų į Kenosha, vvis. ir

Lietuviai Chicagos ir apy- atidariau ofisų 5815—6tb Av. 
linkių kviečiami atsilankyti į Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 
Kimball Hali ir porų valandų 6 įki 8 vakare. Residencijos 
pasiklausyti giesmių ir muzi- ofisas 3904—71st St. Ofiso va
itos, pritaikintų gavėnios lai- landos nuo 10 iki 12 vai. ryto.
kui- ; A. G. Rakauskas, M. D.

Kimball salė randasi vidų- ________
iniesty prie So. AVabasb Avė.

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

gį
MARIJONA JANUŠAUSKIENĖ VAKARINIŲ VALSTYBIŲ LIET. KAT. 

KONFERENCIJA VASARIO 14 D. 1932

A. L. R. K. 9tos KONFEREN-|M. šrupšienė, M. Barščiuvie- 
CIJOS DALYVIŲ SĄRAŠAS Į nė, M: Dzimidienė.

Lietuvos Vyčių 36 kuopa:
Cicero.

Apaštalystės Maldos:— A. 
Stulgaitė, V. Petrauskienė, O. 
Šlickienė, M. Metelinienė.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 2rą kuopa: M. Česienė, M. 
Šneiderienė, Rasliinskienė, Sta 
šaitienė ir Johnsonienė.

i L. R. K. Susivienijimo 48 
kuopa: J. Mikolainis, J. Vai
čiūnas.

Bernaičių Kolegijos 21 sky
rius: A. Janušauskis, !M. Mar
cinkus, Ą. Valančius.

Federacijos 12tas skyrius:

K. Žaromskis, A. Gužaitė, M. 
Stankaitė.

Saldžiausios Širdies Jaunų 
Vyrų nr. I: St. Žilius, P. Gry
bas ir V. Ragaišis.

Blaivininkų Ima kuopa: M. 
Tverijonienė, Žubrinskiėnė, M. 
Kleidienė.

Marijonų Kolegijos 35 sky
rius: T. Atroškienė, O. Bun- 
bulienė, M. Laurinskaitė.

Federacijos 19 skyrius: Pr. 
i Vaičekauskas, Juozapas Kli
mas, A. Landžius, J. Jasas, 
A. Samoška.

(Bus daugiau)

SAUSIEJI PRIEŠINASI
4VASHTNGTON, vas. 18. — 

Ncw Yorko valstybės teisėjo 
Cardozo paskyrimui į vyiriau- 
siųjį krašto teismų priešinasi 

Nekalto Prasidėjimo P-lės I ^ivalai. Sakoma, jis
Švč.: B. Pranckevičienė, O. j.PPTns nusikaltęs.
Kazlauskienė, U. Daušenienė,
M. Balsienė, O. Bumbulienė,
R. Ustelienė.

Apaštalystės Maldos: J. Ru
dienė, M. Stankaitė, A. Gužai
tė, S. Gudenaitė, P. Kvietkie-

O. Č’arkauskienė, M. Dambro- ne- 
uskas, V. Naruševičienė, K. 
Žilvitis, A. Valančius.

L. R. K. S. A. 160 kuopa: 
B. G ribas, V. Tubutis, A.

Visų Šv. Vyrų ir Moterų Kazlauskas, J. Jasevičius. 
Draugija: Dambrauckas, AL Tretininkų: M. Bluidienė, O.
Urba, Grigaliūnas, Žilvitienė, 
Kimtienė.

A. L. R. K. Jaunamečių Sų

Gubystienė, Bartušienė, S. 
Šiaučiūnienė, O. Kazragienė, 
M. Bartkūnienė, O. Baranaus-

R. ANDRELIUNAS '
(Marųnette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji pss mus už $5 ar dau

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

Tai.
Hemlock 8380

=8

Megiaumiausia Chicagos lietuvių dainininkė, kuri sekina 
dieny, vasario 21 d., Kimball Hali, giedos solo dalis Rossi- 

North Side.— Šv. Mvkolo ni’° veikale “Stabat Mater” (“Stovi Motina verkdama”), 
ir Jackson bulvaro. Įžanga ne- parap. ehoras parap. svetainėj

jungiečių 2 kuopa: Ę. Stulgin- kienė, O. Žilienė, M. Ramašau- 
skaitė, E. Aleksinnaitė, M. skienė’ °- črirdvainienė, M.
Bartašiutė.

Šv. Vardo Jėzaus:
kaitis, V. Petrošius, J.

V. Katauskienė, maršalka O. d. 2 vai. popiet Šv. Kazimiero pus, J- Levandauskas, 
Valančius.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALIiEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389 i

Navickienė.
Jan- Maižiosioš Gėlelės: E. Fera
roj. vičlenė, B. Karlo, O. Žylienė, 
Ant. Junokienė, O. Jogella.

I 1 .labdarių Sųjungos 8 kuo- 
Pr. Vaiče-

brangi: 75c. ir $1.00. Salėje vi- vasario 21 d. rengia dovanų n • i u=- t ai j ■■■'
ščdynės rezervuotos. Ko- ‘ k„r„ „iriai Daubenene’ llK°nl1’ Slobe'la J- Akademijoj.

___ t. ___ n _ vakarų naujam pijamu pirkti. jesuiaitienė. „. . . I Labdarių Sų-gos 3čios kp.: Pa: Ben Grybas,
' Visi) A. R. D. skyrių prašo- j j M kauskas, j. Klimas.
me dalyvauti susirinkime su

ncertas prasidės lygiai 8.15 Per kauiiukų žaidimus visi, . ,
be vėlinimos. laimės dovanas, kurie tik at-1 Bengia kauliukų (žaidimus

Pw^-'silankys. Tikietai tik 25c. Ti- balandžio 3 d. Pelnas eis pa
lietus galima gauti pas cho- raPH°s naudai. Komisija (E. 
ristus. Tad kviečiami, visi pri- Navickienė, Katauskienė, J. 
sidėti prie gražaus darbo. Lukošienė, O. Laurinavičienė 

ir J. Stulgienė) prašo narių

WEST SIDE VYRU 
MASMITINGAS f

i ,, Cicero Tretininkai rengiaS) vakarą, po pamaldi), pa- kau,iuk žai<Jim() yak ateidamos į šį sUSirinkinų at-
rapijos mokvklos kambary i- .
vyks West Side vyrų masini-,san° 21 d‘ 7:30 vaL vak’ Pa
tingas, kuriame bus sudaryta ! 8Vetaingj ir maloniai liečia 
planai nepaprastai parapijos Vl8as kltas draWj«s » narius 
vakarienei per atvelykį; vaka- da,yvautl- Prašoma atsinešti Šių dovanų, kurių suteiks 
rienę gamins ir prie stalų pa- P° dovanė1?- , !P- J- Stoškienė.
tarnaus vien vyrai. Visi Westl • komisija j z
Side vyrai šiuo kviečiami skai- ------------ I West Side.— Sekm. vasario

Tow» of Ūke.— šv. Frau-j 21 d. 7:30 vai. vak. Aušros 
’ciškos

sinešti po dovanų.

Bus duota “dor prize,” ku
ri narė bus laimingesnė, gausv . • 1 V

tlingai susirinkti.
Komiteto narys.

kienė, St. Laurinaitienė, M. 
Roogalienė.

Dievo Motinos Sopulingos: 
K. Žvibienė, O. Rimkienė, M. 
Poseckienė, P. Mažanienė, O. 
Reikauskienė.

Šv. Grigaliaus par. choras:
K. Matulaitis ir S. Jaškūnas.

________ Amžino Rožančiaus: R. Va-
T. , yr 11 lančienė, J. Mitkienė, M. Kvie Cicero.—Lietuvos Vyčių 14 .’ ’. _

i • • j • »v ciuiTiGnG, O. Ncnis-kicnc, A.kuopos nariai drauge eis 13-
pažinties vasario 20 d., o va-, ? M*.„ „ . .
sario 21 d. prie šv. Roman,.' Pranciskans Tretimnk,:

jos per Misiąs 7:30 vai ryto. „
,r. . . . - • 4 • • Aleksandravičienė, O. Sasnau-Visi nariai prašomi atsiminti

pilnais pranešimais ir žinio
mis dėl metinio vajaus mūsų 
dr-jos parapijose. Laukiame 
atstovių iš West Pullman ir 
kitų skyrių. Svarbu visiems 
skyriams bendrai tartis mūsų 
dr-jos reikaluose.

Valdyba

Rymietės Moterų irjVartų par. svet. įvyks gražus v išmanai prašomi arsuumu y Tyainien_
Mergaičių dr-jos susirinkimas nmrijonų kolegijos rėmėjų va- tas dienas ir> kaiP tlkn ldea‘ 'n—2. tv v. v^

X Sekmadienio vakarų, va-
« vr — „ ---------  ......v. . Avt x! Gyvojo Rožančiaus: E. Mi-

įvyks vasario 21 d. 2 vai po-karas. Bus suvaidintas puikus 1 1 ® a^os yciai’ a 1K 1 kolainienė, V. Petrauskienė,
sario 21 d. įvyks Marijonų Piet» Parap. svetainėj. Narės veikalas “Karolio teta.” Vai- 
Kolegijos Rėmėjų vakaras sn kviečiamos atsilankyti ir atsi- j dilos pakviesti iš Brigliton 
labai gražia programa. Taigi, :ve8^ nauJU narių, nes dabar Parko. Jie visuomet publikų

savo krikščioniškų pareigų.
P. Gumolenskienė, C. Lupei- 
kienė, K. Kavaliauskas.

Šv. Antano iš Paduos: 1,.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums’
KAINA 10c

t

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

“DRAUGAS'' PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avr

Chicago, III.

AE 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZ-AS
Namų Statymo Kontraktorlua 

■itatau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BBK

Marijonų kolegijos rėmėjų
visi rezervuokite laikų tam Yra rengiamas vajus įrašymui1 gražiausiai' patenkina. Be to, 4į. skyn.aus ^,r’' Martinkus, J. Pocius, J. Bar-
vakarui ir tada visi pasima- naui^ narių nuo 16 iki 25 me- dar kalbės univėrsiteto stu- n irnaa 1^ s rytob ,e x„x:„„ t xt—iš
tyrime parapijos svetainėje *9 amž. be jokių įstojimo mo- dentas J. Krikščiūnas ir ma-
7:30 vai. vak. ' kesčių. Draugijai jau sukako rijonų kolegijos rėmėjų 19 sk.

t ------------- ,19 metų ir stovi ant stiprių pirm. A. Grybas.
Ateinantį sekmadienį, vasa- pagrindų, turi arti $3,000. ,------------

rio 21 d. 7:30 vai. vakare, Au- Dr-ja skolina pinigus savo West Side.— Kovo 6 d. Au-

• oa j -r oa „„i, tošius, J. Valaitis, J. Narskis. ni, vasario 20 d., 7:30 vai. vak. ’ . , ’
...... . . ~ , Sv. Kazimiero AkademijosSusirinkimas įvyks pp. Zoly- . .

a Rėmėjų 9 skyriaus: A. Krasa-nų namę, 6709 Archer Avė., •’* J
Chicago, III. uskienė, M. Feizienė, M. Bu

kauskienė, K. Andrulaitienė,
Visi Mar. kolegijos rėmėjai | (j, ISganaitienė.

šros Vartų par. svetainėje į- narėms ir nededa į jokius sve- šros Vartų parap. baižaiyčioje ir norintieji tapti nariais kvie- IJetuvos Vyčių 14 kuopa:
vyks graftus vakaras, į kurį timtaučių bankus, bet gelbsti Lietuvos Vyčiai iš visos Cbi- čiami atsilankyti.
Žada atvažiuoti brightonpar- savo žmonėms. cagos ir apylinkių minė« savo Valdyba
kiečių trupė su “Karolio te Valdybų sudaro darbščios metinę dvasinę puotų pagerbi-Į --------- »-------—
ta.” Tai gražus ir labai įdo- patikimos moterys: pirm E. mui Šv. Kazimiero, Uetuvos' Kybartuose policija susekė 
mus veikalas. Be to, kalbės iš Navickienė, vicepirm. J. Jesu- Karalaičio ir Kristaus Bažny- didelį sukčiavimų pardavinė- 
I ietuvos atvykęs universiteto laitienė, nut rašt. S. Kanape- čios Išpažintojo. z jant bekonus. Vienas agentas
studentas Juozas Krikščiūnas, ckienė, fin. rašt. A. Levanaus- •------------ turėjęs suklastavęs svarstyk-
1 h nga į vakarų tik 35c. kienė, jos pag. J. Lukošienė, X ftv. Kaz. Ak. Rėm. D-jos les ir tuo būdu apgavęs labai

Būtų gera, kad į šį rengia- kas. S. Paukštienė, kas. glob. susirinkimas įvyks vasario 21 daug ūkininkų.

J.

J. l>ainelis, V. Vilkanskas, A. 
Skyriutė, V. Pajaujis, V. Pa
jaujienė.

Ahunniečių Choras: A. Jau- 
kša, J. Meteliunas ir P. Nek
rošius.

Anka $3.00.
Brightoa Park

Moterų Sųjungos 20 kuopa:

BIZNIO PROGA
Skubotai paralriuoda fje-ras biznia. 

Pigiai. Kreipkitės:

GARDEN CAFFE

1 3908 West 111 St 

Tel. Cedarcrest 4465

PASlRENDlfOJA 4 kambarių fin
tas. Elektra, vanos antrame aukžte. 
Renda »18.00 mBn. Savininkas ant 
vieton

4213 So. Artesian Avė.

Talef- Republlo BSBB

D. GRICIUS
OENERALI8 KONTRAJKTORIUB 
Statau namui kaip muro taip Ir

mMtto nuo malinusio iki didžiausio 
Kainos prleinamlausloa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRA.K- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Namų Tslsf 
Republic BBBS

FARMA
PARSinVObA farma ifl 80 akerlų. 

Pigiai. Kreiptis: <
MYRTLE KOUTISKI 
4624 So. Farfleld Avė.

l-mas aukStis

Z
«•

flapos talat
Hasnloek IMT

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng UctuvU 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai |arantuotae 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET




