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Valstybės protestuoja prieš japonus
JAPONAI ĮLAUŽĖ KINU KARIUOME

NES JONTA
Sudegintas ir užimtas Kiangwan miestelis. Ame

rikoje keliami reikalavimai paskelbti ekonomi
nį boikotą japonams

CHICAGOJE
ŠIANDIE WASHINGTONO 

DIENA

JAPONAI PAŽANGIUOJA

Šiandie, vasario mėn. 22 d., 
yra Wasliingtono diena. Šian
die visam krašte prasideda 
iškilmės 200 metų J. Washing- 
tono gimimo sukaktuvių mi
nėjimui. Iškilmės tęsis iki ru
dens.VALSTYBES PROTES

TUOJA

AVASTTTNGTON, vas. 21.— 
J. Valstybių, Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos atstovai va
kar Šanghajuje aplankė japo
nų atstovų ir jam įdavė pro
testą prieš japonų veikimą 
Šanghajuje. Ir pažymėjo, kad 
už svetimšalių gyvastis, taip 
pat už atliktus svetimšaliams 
nuostolius šiame mieste japo
nai bus atsakomingi.

JLAUŽE frontą

ŠANGHjAJUS, vas. 21. — , 
Japonų kariuomenė žymiai j- Į 
laužė kinų frontą, ties Kiang- ’ 
swan ir smarkiau atsisuko ; 
prieš kinų apgyventą miesto 
sritį Cbapei. Vienur ir kitur 
vyksta kruvinos kautynės. 
Daugybė nukautų.

DARĖ KRATĄ KATALIKŲ 
LIGONINĖJE

ŠANCHAJUS, vas. 19. — Ja 
ponų jūrininkai padarė kratą 
Katalikų ligoninėje. Ieškota 
pasislėpusių ginkluotų kinų. 
Ret nerasta.

Japonai matė iš ligoninės 
einančius į bažnyčią šv. Mišių 
klausyti ligoninės tarnautojus' 
kinus. Jie pamanė, kad tai gin 
Įduoti puolėjai.

TOKIJO, vas. 21. — Vakar 
Japonijoj įvyko parlamento 
rinkimai. Nežiūrint karo su ki- 

PARYŽIUS, vas. 21. — Pa- nais, japonai daug domėjosi 
inleve neįstengė sudaryti pilno' rinkimais.
ministerių kabineto. Preziden- | -------------------
tas Doumer’as tad į premie- BOLŠEVIKAI PERGYVENA 
rus pakvietė buvusį premierą1 BAIMĘ
Tardieu’ą. Šis sutiko sudlary-f -------------

TARDIEŲ SUTIKO SUDA
RYTI KABINETĄ

ti kabinetą.

SUKĖLĖ MILIJONĄ 
DOLERIŲ

SAN FRANCISCO, Cal., va jo 
sario 21. — Šio miesto kinų 
pastangomis sudarytas vieno 
milijono dolerių fondas kovai 
prieš japonus Kinijoj.

PARYŽIUS, vas. 20. — Bu-
RTNGWOOD, TU., vas. 21.—' vusis prancūzų finansų minis- 

Apiplėštas vietos bankas. Pa- teris J. Caillaux’as sako, kad 
šiandie Europa turi 150 mili
jonų žmonių perviršį. Kadan-

grobta apie 5,009 dolerių.

URBANA, III., vas. 21. — gi Amerika (J. V.) imigraci- 
Tllinois universiteto 70 studen- jai uždaroma, jis pataria kolo- 
tų serga influenza (gripu). inizuoti Afriką.

ŠAUGHAJUS, vas. 20. - 
Japonų kariuomenės puolimas 
prieš kinus atkakliai vedamas.

Japonai sudegino ir paėmė 
Kiangwan miestelį ties Šang- 
liajaus — Woosung geležinke
liu. Į kinų pozicijas ten japo
nai įsimušė kyliu, matyt, no
rėdami perkirsti kinų frontą.

Japonams tas žygis vis gi 
brangiai atsiėjo. Link to mie
stelio pirmiausia pradėjo šlia
užti japonų tankai. Kinai su
sprogdino pakastas žemėje 
minas. Kelios tankos išlėkė į 
padanges, kitos sugadintos.

TVIRTUMOS DAUŽOMOS

ŠANCHAJUS, vas. 20. - 
AVoosung’o miestelis liepsnoja. 
Bet ant AVoosungo tvirtumų 
dar matosi plevėsuojanti kinų 
vėliavą. Tvirtumas japonai 
bombarduoja iš oro, jūros ir 
žerrtumo.

DU JAPONŲ LĖKTUVAI 
NUMUŠTA

ŠANCHAJUS, vas. 20. -- 
Kinai oficialiai paskelbė, kad 
keturi japonų tankai ties Wo- 
osung’u susprogdinti ir dm ja
ponų lėktuvai numušti.

JAPONIJOJ PARLAMENTO 
RINKIMAI

MASKVA, vas. 21. — Bol
ševikų laikraščiai nieko nera
šo prieš japonų žygius. Pa- 

'mini tik įvykusius faktus, kaip 
Mandžiūrijoje, taip Šanghaju-

RAGINA KOLONIZUOTI 
AFRIKĄ

VVASHINGTON

RAGINA BOIKOTUOTI 
JAPONUS

DE VALEROS PARTIJA 
LAIMĖJO RINKIMUS

SUDEGE KLEBONIJA, 
ŽUVO KUNIGAS

DAUG KATALIKŲ TROBE
SIŲ GAISRAS SUGADINO 

ARBA SUNAIKINOAVASHINCTON, vas. 21. — 
Daugelis įžymiųjų amerikonų, 
daugiausia aukštųjų mokyklųI >
profesoriai, ragina J. Valsty-

DUBLINAS, vas. 20. — Ai
rijos parlamento rinkimus lai
mėjo respublikonų partija (fi- 
anna fail), kurios priešaky y-

, . . , , , . ... ra žinomas Airijos patrijotasb., vyriausybę bendra, veikt. f (lp Va|era/Tai
su T. Sąjunga paskelbti j ,aa paį, kurs karo metu at- 
japonams ekonominį boikotą. į kakliai kovojo už Airijos ne-

Tuo reikalu prezidentui ir priklausomybę. Jo partija par
lamente turės atstovų daugu
mą, o jis pats matyt, pateks 
į valstybės prezidento vietą. 
Airijoj bus vykdomos refor
mos. Ypač bus dedama pastan
gų už Airijos sujungimą.

kongresui įduota peticija. Boi
kotas yra priemonė karo iš
vengimui, sako pasirašę peti
ciją.

JAPONIJA ATŠAUKIA 
ATSTOVĄ

LISBONA, vas. 29. — Ja
ponija atšaukia savo atstovą 
iš Portugalijos. Jis prasita
rė, kad japonų žygių svarbiau
sias tikslas. — T. Rytuose sut
riuškinti sov. Rusijos veiki
mą.

BUENOS AIRES, vas. 20.- 
Laikinas revoliucinis Argenti
nos prezidentas Uriburu pasi
traukė iš užimamos vietos, ku
rią užėmė naujai išrinktas pre
zidentas Justo.

ANGLIJA SUDARĖ 
“KARO TARYBĄ”

LONDONAS, vas. 20. — 
Anglijos vyriausybė sudarė 
“karo tarybą,” kitaip vadi
namą “veikimo taryba,” ku
rion įeina keli ministerių ka
bineto nariai.

t
Šios tarybos pareiga yra se

kti Tolimuose Rytuose įvy
kius ir, kada bus reikalinga, 
imtis priemonių apsaugoti An
glijos reikalus Šanghajuje ir

NEW YORK, vas. 20. - 
Sudegė Šv. Stanislovo vengru 
parapijos klebonija. Gaisre 
žuvo klebonas kun. S. Ben- 
des’as. Vikaras kun. Barnabas 
išgelbėtas, atvykus gaisrinin
kams.

DIDĖJA LABDARYBIŲ 
VEIKIMAS

WASHINGTON, vas. 20. — 
Vietos katalikų labdarybės 
praėjusį sausio mėnesį turėjo 
50 nuošimčių daugiau išlaidų, 
palyginus tai su sausio mėn., 
1931 m., išlaidomis. Jei šian
dieninė vargšų šelpimo norma 
nemažės, apie liepos mėnesį 
labdarybės išbaigs savo fon
dus.

REKOMENDUOJA PATVIR
TINTI TEISĖJĄ

WASHTNGTON, vas. 20. — 
Senato komitetas rekomendavo 
senatui patvirtinti prezidento 
skirtą teisėją Cardozo’ą vy
liausiojo krašto teismo teisė
ju. Ir

PETERBOROUGH, Kana
da. — Vietos vyskupo D. ’O- 
Connor’o gyvenamuosius na
mus gaisras tiek sugadino, 
kad prisieis juos atstatyti. 
Nuostolių — apie 5,000 dol.

ATTLEBORO, Mass. — Čia 
statoma naują Šv. Jono Evan
gelisto bažnyčia. Senoji sude
gė. Policija pripažįsta, kad 
bažnyčia buvo padegta. Katali
kai pamaldoms išsinuomavo 
Bates teatrą.

CALTTMET, Mich. — Gais
ras sugadino Švenčiausios Šir
dies bažnyčią. Suspėta greitai 
užgesinti. Gaisras kilo iš oro 
ventiliatoriaus. Rasta ten pri
kimšta kerosinu sulietų šiau
dų.

FLINT, Mich. — Kilęs gais
ras labai sugadino vietos Vi
sų Šventųjų bažnyčios riisį.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GUBERNATORIUS PASI
RAŠĖ SVARBŲ 

JSTATATYMĄ

Illinois gubernatprius pasi
rašė valstybės rūmų prevestą 
įstatymo projektą, kuriuo re
miantis bus pripažintas kredi
tas visiems Cook’o apskrities 
mokesčių mokėtojams, jei užsi
mokėjo ar užsimokės mokes
čius už 1928, 1929 ir 1930 me
tus ir jei bus liepta tų visų 
metų turtus iš naujo perkai
noti.

I Tas yra svarbu. Tad žmo
nės nereikalauja bijoti, kad 
permokėti pinigai žus.

BANKAI MOKA MOKES
ČIUS

Kai kurie Chicagos didieji 
bankai jau moka savo asme
ninius (personalius) mokes
čius į apskrities iždą. Kiti mo
ka ir šiaip mokesčių dalis už 
1930 metus.

Miesto gyventojai raginami 
mokėti mokesčius, kaip tik 
gaus sąskaitas. Miestas reika
lingas pinigų. Kitaip negali' 
Imt apsaugos ir tvarkos.

Dedama pastangą ypač pa
raginti užsimokėti mokesčius 
visus tuos, kurių mokesčiai šie 
kia 1,000 dolerių ir daugiau.

GALI MAŽINTI DARBININ
KŲ SKAIČIŲ

Apygardos teisėjai pranešė 
Cook’o apskrities komisijai, 
kad ji gali ekonominiais sume
timais mažinti apskrities tar
nautojų skaičių ir teisėjai ne
sipriešins.

NEIŠSISUKO NUO BAUS-

Illinois valstybės vyriausias 
teismas patvirtino L. V. Bro
thers’o nubaudimą kalėti 14 
metų už laikraščio “Tribūne” 
reporterio Lingle’o nužudy
mą.

PRIGIRDINO VAIKUS IR 
NUSIŽUDĖ

Mrs. B. Randai!, 26 m. am
žiaus, 1507 E. Marųuette rtL, 
vonioje prigirdfino du savo 
vaikelius, 4 ir 2 metų amžiaus, 
ir pati nuodais nusižudė. Bu
vo pasimetusi su vyru.
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DIENOS KLAUSIMAI

JURGIS VAŠINGTONAS

Šiandien Jungtinės Valstybės mini 200 
metų sukaktį nuo Jurgio Vašingtono gimimo. 
Šios reikšmingos sukakties minėjimas šia die
na neužsibaigs. Jis tęsis net ligi Padėkos 
dienos. Tuo būdu .gal ir mes lietuviai susior
ganizuosime pagerbti pirmąjį šio krašto pre
zidentą, Jungt. Valstybių tėvu vadinamą.

Yra sakoma, kad Vašingtonas buvo toks 
žmogus, kurį visi gerbė ir mylėjo, kaipti nar
siu karžygį, kovotoją dėl savo krašto laisvės, 
kaipo teisingą ir sumanų politiką, kaipo ap-v
sukrų ir protingą valstybės kūrėją. Ne be rei
kalo yra užsilikęs posakis, kad Vašingtonas 
buvo pirmas kare, pirmas taikoj ir pirmas 
žmonių širdyse. Jis savo narsumu iškovojo 
šiam kraštui laisvę, savo darbštumu ir dideliu 
protu patiesė naujai valstybei nesugriauna
mus pagrindus, kurių ir tyandien dauguma 
pasaulio valstybių Jungt. Valst. pavydi.

Vašingtonas savo milžiniškais darbais pa- 
sistatė sau nemirštamą paminklą visų praė
jusių ir būsinčių amžių amerikiečių širdyse. 
Jo nuopelnai šiam kraštui yra brangūs ir 
mums lietuviams. Jei ne jis, gal nebūt susi
dariusi čia tokia stipri ir gausinga lietuvių 
kolonija, kuri naudojasi šio krašto patogu
mais, spaudos, žodžio ir veikimo laisve, kuria 
pasinaudojame ypač tais laikais, kada Lie
tuva nešė sunkų rusų caro jungą.

Mes galime didžiuotis, kad kovose dėl šio 
krašto nepriklausomybės šalia Jurgio Vašing
tono dalyvavo ir mūsų tautietis Tadas Kas- 
čiuška, kuris savo vardą stambiomis raidė
mis įrašė į Jungtinių Valstybių istoriją.

Dėl to ir mes, lietuviai, turime pagalvoti, 
kaip tinkamiau paminėti taip reikšmingą Va
šingtono sukaktį.

Vašingtonas ir religija

Be abejojimo, mūsų skaitytojams bus į- 
domu žinoti Jurgio Vašingtono nusistatymas 
religijos atžvilgiu. 1796 m., rugsėjo 17 d., jis 
yra pasakęs: , z

“Iš visų sąlygų ir būdtų, kurie veda prie 
politiškos gerovės, religija ir moralė yra bū
tini ramsčiai. Toks žmogus veltui tvirtintų 
pildąs patrijotizmo pareigas, kuri& stengtus 
griauti tuos didžius žmoniškumo džiaugsmo 
pagrindus, tuos tvirčiausius žmonių ir pilie
čių ramsčius. Teisingas politikas, drauge su 
padoriu žmogum, turi juos gerbti ir auklėti. 
Tomai nesusektų visų jų santykių su priva
tine ir visuomenine palaima. Tebūnie leista 
paklausti, kur yra nuosavybės, reputacijos, 
gyvenimo užtikrinimas, jei bus apleista reli
gijos pareigų supratimas priesaikose, kurios 
yra investigacijų įrankiai teismuose! Ir su 
atsargumu priimkime mintį, kad dorovė, ga
lima palaikyti be religijos. Nežiūrint kaip 
bus sutikta su išplėsto mokslo, įtaka ypatin
gos struktūros mintyse, nei protas, nei pa
tyrimas neleidžia mums tikėtis, kad tautinė 
dorovė gali laikytis atmetus religinius prin
cipus.” x

Deja, šiandien daugumas politikų ir šiaip 
jau vadų gana toli yra nuslydę nuo tų prin
cipų, kuriais pasiremdamas jis kūrė valstybę. 
T>ėl to turime tiek daug politikoje ir visuo
meniniame gyvenime nesusipratimų, dėl to 
kraštas pergyvena eilę* ekonominių ir politi
nių krizių. Jei politikos vadai ir darbdaviai 
būtų religingi ir dori, nebūtų ir to darbinin
kų išnaudojimo, dėl kurio daug šio krašto 
piliečių skursta.

Minint Vašingtono sukaktuves, visi tie, 
kam rūpi šio krašto ateitis ir jo būtis, tu
rėtų stengtis grąžinti gyveniman tuos dės
nius, kuriuos skelbė Vašingtonas, dėl kurių 
jis kovojo ir kuriais pasiremdamas statė val
stybei pagrindus.

PIRMOSIOS LIĘTUVIŲ KOLEGIJOS 
KREGŽDES

Nauji Amerikos Lietuviu Vadai
DR. ALFONSAS JAGMINAS, M. I. C.

Kuomet Amerikoje įsikūrė lietuvių be
rnaičių kolegija, nudžiugo mūsų katalikiš
koji visuomenė, nes aiškiai suprato, kad 
kolegija yra tikybos ir tautos židinys, ku
ris neša mums gyvybės. Tasai džiaugsmas 
nebuvo tuščias, nes jau šiandie mes ma 
tome pirmuosius kolegijos alumnus, pa
siekusius aukščiausios garbės.

i
Angelico universitete Romoje neseniai 

įgijo filosofijos daktaro laipsnį Alfonsas 
Jagminas,j kuris prieš keturis metus baigė 
Mairan Tlills kolegiją, Jiinsdale, Illinois. 
Jaunasai daktaras gimė 7 dieną rugsėjo 
m., 1908 metais, Brooklyn, N. Y. Čia ji
sai baigė pradinę lietuviškąją Apreiškimo 
parapijos mokyklą ir buvo įstojęs į Broo- 
kiyno Katedros kolegiją. Baigęs 'high 
school, atvyko į Marian Hills, 1927 metais 
pabaigė lietuviškąją kolegiją ir tų pačių 
metų rudeny išvyko į Lietuvą. Įstojo i 
Kauno universitetą. Pasimokęs vienus me
tus Kauno universitete, Buvo Dvasinės 
Valdžios pasiųstas į Romą, į Angelico 
universitetą. Šiame universitete, užbaig
damas filosofijos iibk^ūs, įgijo filosčfi-- $ 
jos mokslų daktaro laipsnį. Tai jauniau- 
sis lietuvis, įgijęs tokį aukštą cenzą.

Brooklyne gyvena jojo motina ir du

I Šiandien dienraščio skiltyse rasite raši
nius apie du naujus daktarus — Julių P. Jas-
kelevičių ir'Altas, B. Jagminų.' Tųip pat , "rookiyne gyvena jojo motina ir du 

. . . , . T- j tj ; broliu, kurie be abejo labai nudžiugs, įs-dedami jų atvaizdai. Ji u moję ge tokių malonią žinią. Ne mažiau gar-
aukštus mokslus, apgynė disertacijas (savo j^g džiaugsmo yra ir Apreiškimo p.i-
parašytus moksliškus veikalus) ir už tai ga
vo' daktaratą. Abudu priklauso prie Marijo
nų Kongregacijos ir abudu amerikiečiai - - 
vienas augęs Lavvrence, Mass., kitas Brook
lyn, N. Y.

Tai pirmieji baigusieji Lietuvių (Mari
jonų) Kolegiją, kuri įkurta 1926 m. Naujieji 
daktarai Lietuvių Kolegiją baigė 1927 m. Va
dinasi, netrukus sulaukėme kunigų, veikėjų 
tarpan savą, lietuvišką aukštesnę mokyklą
baigusių. Tai pirmosios kregždės. J uos pa- j Taigi, mūsų kolegija jau vaisių atneša.

rapijos mokyklai,,kurios vienas pirmesnių 
alumnų šiandie jau papuoštas doktorato 
laurais. Tebūna ir kitiems Apreiškimo mo
kyklos alunmams šitas pavyzdys paskuti 
nimu siekti lietuviško auklėjimo ir aukš
tos garbės moksluose.

Dr. A. Jagminas tęsia savo mokslus 
toliau tame pačiame Angelico universi
tete — jisai mokosi šv. teologijbs ir ruo-

seks eilė kitų ir taip kasmet susilauksime 
naujų vadų ir naujų darbininkų, kurių mums 
taip trūksta.

Dėl to, Dieve, padėk jai augti, plėstis ir auk
lėti mums galingos katalikiškos ir lietuviškos 
dvasios veikėjus. Mūsų visuomenė, matydama

NAUJA KNYGA

Knygų mylėtojams bus ma
lonu dažinoti, kad lietuvių ka- 

jlboje pasirodė naujas didelės
DR. JULIUS JASKELEVIČIUS, M. I. C. svarbos veikalus> Ui

PALAIMINTAS 
KUNIGAS -TONAS BOSKO 

Jo Asmuo 
Darbai ir Auklyba

I
Tai lietuvių Saleziečių lei

dinys. Turi 7C? pusi. su dau- 
j gvbe paveiksiu. Kaina $2.50.

į tvaikas gan pasakyti, kad 
šiais sunkiais lamais tokia 
brangi knyga yra neįmanoma. 

( Bet ši knyga kaip sykis tinka 
pasiskaityti suspaudimo lai

škais. Palaimintas kun. Bosk< 
į kūdikystėje praieido daug om 
gesnius laikus, negu tūkstan-

Naujasai daktaras yra gimęs Law-1 č-iai šių laikų vargstančių lie- 
rence, Mass. lapkričio 19 d. 1906 metais.! tuvių
Šiame mieste jisai išėjo pradinę miesto 
mokyklą; čia jisai mokėsi keletą metų ir 
aukštesnėje miesto mokykloje. Vieno ge
ro prieteliaus patariamas, Juliukas iš
vyksta į Chicago apielinkę ir Įstoja į nau
jai įkurtą Tėvų Marijortų lietuvišką ko
legiją.

Šią kolegiją Julius Jaskelevičius bai
gia pirmoje mokyklos laidoje: jisai yra 
vienas pirmutinių josios alumnų. Tais pa
čiais 1927 metais išvyksta į Lietuvą ir 
pastoja į Kauno universitetą, filosofijos 
skyrių. Čia metus pasimokinęs, ypatingai 
lietuvių kalbos, dvasinės vyriausybės pa
siunčiamas į Romą, kur įstoja į Angelico

Apie savo kūdikystę pats 
kun. Bosko rašo:

“Man dar nebuvo pilnai su
ėję ne dvicji metai, kai pasi
mirė mano tėvelis. Nieko ne
atsimenu apie jo išvaizdą -- 
nežinau, nė ką aš dariau, to 
pįrmutinio . smūgio ištiktas. 
Atsimenu tik tiek, kad mano 
motina verkdama mane apka
bino ir pasakė: Štai, tu—naš
laitis! Visi išėjo iš kambario, 
kur mirė mano tėvelis, tik ašumversitetą.

Šių mokslo metų žiemos semestrui bai-! v^enHiS nenorėjau eiti. Motina, 
giantis, Julius Jaskelevičius laikė brau-1a^menu> nešėsi po pažasčių 

dos kvotinius, patiekdamas savo raštą ’ peluose sudėtų kiaušinių pin- 
“Apie Teisingą Atlyginimą”, ir gauna! tinėlę ir ėmė mane šaukti:
filosofijos daktaro laipsnį — Ph. D. Tai 
yra vienas jauniausių lietuvių amerikie
čių, įgijęs tokį aukštą mokslo pažymį. Be 
lietuvių ir anglų kalbų, dr. J. Jaskelevi
čius gražiai kalba itališkai. Vyresnis dak
taro brolis yra kun. pasijonistas tėvas 
Gabrielius.

Mums tetenka pasidžiaugti mūsų tau
tiečio laimėjimu ir jam palinkėti, kad pa. 
našiai baigtų ir šv. teologijos mokslus ta
me garbingame Angelico universitete ir 
grįžtų į Ameriką darbuotis savųjų nau
dai. J- N•

šiasi į kunigo luomą; ruošiasi į mokyto 
jus tosios lietuviškos kolegijos, kurios ji
sai yra vienas pirmutinių garbingų alum- 
nų. Dieve, p&dėk! «Z. A.

Lietuvių Kolegijos darbo vaisius, turėtų dar 
labiau ir nuoširdžiau šią reikšmingą mokslo 

įstaigą paremti. Juk tai lietuvybės tvirtovė!

Eiva, vaikeli, eiva!—Jei neina 
mano tėvelis, atsakiau, neisiu 
nei aš. Nelaimingas našlaitė 
lis! Tu jau neturi tėvo.” Ar 
tai ne graudus vaizdas.

O tas atsitiko 7.317 m., Ka
da dėl baisios sausros busi
mojo jaunuomenės apaštalo 
tėvynę ištiko badas.

Užėjo vėliau ir geresnių 
metų, našlės Boskienės liki
mas pagerėjo, bet iš vargų vi
siškai neišbrido. Jos sūnus 
Jonas, vienok, vargo mokyklą 
išėjęs, virto vyru, apie kuri 
kalba istorija, kurs yra Baž
nyčios pažiba, kurs yra įkvė
pimas ir sustiprinimas tūks- 
tančiaus žmonių visokių tautų.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Užkeiktas malūnas
(IŠ knygnešių gadynės)

Netoli vieškelio, kurs eina iš Dausėtų 
į Išvilkes, riogso seno vandeninio malūno 
griuvėsiai. Žmonės jmsakoja, kad kadaise 
tas malūnas priklausęs kažkokiam žyde
liui Joseliui, kurs turėjo sudaręs sutartį 
su artimiausio dvaro ponu. Paskiau tą ma- i 
lflną iš žydielio atpirkęs vokietis Fricas, 
kuriam tačiau nesisekė. Kelis kartus pat
vinęs upelis gerokai apgriovė tvenkinio 
krantus ir aplaužė ratus. Bet kai vieną 
audringą naktį, nežinia dėl kurios prie
žasties, nuo 'jier didelio sukimosi užside
gė girnos ir kilęs gaisras sunaikino malū
no vidų, tai Fricas "nusispiovė ir nemanė 
jo atstatinėti ir paliko jį taip riogsoti. 
Nuo to tad laiko ir pradėjo sklisti gan
dai, kad malūnas esąs Užkeiktas.

' Buvo atsimintas senas padavimas, 
kad jame vieną rytą buvęs rastas neži
nomas jMikaruoklis, kurs dažnai belsda- 
vęsis malūne. Esą, naktimi# ratai'patys 
imdavę suktis, nors vanduo į juos nebė
gęs. Buvo girdėt girnų ūžimas, bet nuėjus

malūnan viskas būdavę ramu ir tylu. G 
kai grįžtančiam vidurnakti iš jomarko Į 
žmogeliui, po gerų magaryčių, pasirodė, 
kad malūne yra šviesu ir kažkokios keis
tos būtybės, su arklio ir vanago kojomis, 
šokančios padūkusį šokį; tai malūnas ga
lutinai virto žmonių akyse velnio apsėsta 
vieta.

Alane tas malūnas labai viliodavo ir 
aš dažnai dienomis ten nueidavau, ma
nydamas kada vaiduoklį sutikti. Bet lyg 
tyčia vaiduokliai slėpdavosi ir nesirody
davo. Apžiūrinėjau visus tamsiausius ka
mpus, tačiau nieko įdomaus • nerasdavau, 
kol kartą taip sau pamėginau pajudinti 
beriogsantį apačioj, netoli pamato, akme
nį. Akmuo lengvai pasidavė pastumiamas 
ir toj vietoj atsivėrė skylė. Pašvietęs deg
tuku, pamačiau nedidelę duobelę, visai 
dyką, tik dugne gulėjo keli pageltę popie
tes lapai. Ištraukiau juos, išžiūrėjau — 
ir nustebau.- tai buvo keli pirmųjų “Auš
ros” numerių lapeliai! Tada rūpestingai 
ištyriau duolielę, kurioj dar pavyko rasti 
vieną seną, Prūsuose spausdintą, malda
knygę. Tai buvo viskas. Daugiau malūne- 
nieko neradau, nors ir kažin kaip tyri

nėjau. š tų radinių man paaiškėjo, kad 
užkeiktam malūne buvo paisytas slaptas 
knygą sandėlis. '

Praėjo kiek laiko. Į mūsų namus vie
ną dieną užėjo senas elgeta. Aš pasitei
ravau, iš kur jis yra kilęs.

— Aš, tamstelė, esu vietinis, iš šios 
apylinkės.

— Tad gal esi ką girdėjęs ir apie 
užkeiktą malūną! — paklausiau*.

— Kur čia negirdėsi, — atsakė se
nis, — nes daug ko žmonės pripūsakoja. 
Esą, ten ir vaidinasi, ir šiaip šmėklos kla
jojančios. Tik tomis visomis pasakomis 
aš netikiu, nes ir dabar kai kada užeinu 
į malūną pernakvoti, ypač vasarą.

— Ir nieko ten tau neatsitiko?
— Nieko, sūneli, nieko, — tarė senis, 

besiruošdamas degti pypkę, — nės ten nie
ko nėra ir negali būti.
, — Dėlko?

— O dėlto, kad jaunas būdamas vi
sai ką kitą girdėjau apie malūną pasa
kojant. •

— O ką gi I — sugiįdnmavau. 
t— Taigi, kaip. čia tau pasakius 1 t-

pradėjo senis. — Mat, anais laikais, tuoj

po lenkmečio, kai sukilimas prieš rusus 
nepavyko, Muravjovas Korikas uždrauoe 
spausdinti knygas lietuviškomis raidėmis, 
o buvo galima tik rusiškomis. Žmonės to
kių maldaknygių ir kataKizmų nenorėjo 
net į rankas imti ir, gavę, tuojau degin
davo. Lietuviškas knygas tada pradėjo 
spausdinti Prūsuose, Tilžės mieste, iš k u r 
jis slaptai gabendavo į Lietuvą. Rusų žan
darai gaudė gabenančius iš Prūsų knygas 
žmones, o rusų valdžia smarkiai juos bau
dė. Diaug tokių nelaimingų knygnešių pa
matė ir Sibiro laukus. Bet žmonės nenu
sileido ir nesidavė įbauginti. Tam malūne 
ir buvo įtaisytas slaptas knygų sandėlis.

— O kas į čia knygas gabendavo ?
— Buvo keli žmonės, bet ypač pager-

sėjo Jonas Kirlius, kurį visi vadino Kan
tiška, nes jis daugiausia giesmių knygas 
platino. Aš jį gerai atmenu. Nejaunas jau 
buvo, bet vyras drąsus ir daug pakeliąs. 
Ot, su juo ir buvo toks nuotykis. Kartą 
jį netikėtai užklupo rusų žandarai su ve
žimu knygų ir pradėjo vytis. Jis leidosi

1 bėgti. Arkliai jo buvo geri, vežimas leng
vas, taip kad manė laimingai paspruksiąs. 
Bet pravažiuojant pro Frico malūną, trū

ko pakinkliai. Kantička buvo vyras suma
nus. Jis tuoj {kisūko prie malūno, knygas 
padavė paslėpti kitiems, o pats, įsidėjęs 
kelis maišus svetimų miltų, jau neva tai
sėsi namo važiuoti. Žandarai, privažiavę 
malūną, tuojau šoko klausinėti, ar kas ne
matė greitai pralėkusio vežimo. Žmones 
pasisakė nematę, nes daug pro malūną 
pravažiuoja vežimų, todėl į juos ir nekrei
piu dėmesio.

Žanadurai iškrėtė visų vežimus, pa
ieškojo malūne, bet, nieko neradę, nupyš- 
kėjo toliau. Taip viskas ir būtų gerai pa
sibaigę, jei ne maiūninkas Fricas. Jis kaž
kodėl Kantiškos nemėgo. Tikrai niekas, ne
žino, ar čia buvo Frico darbas, ar ne. Bet 
kai tik Kantička išvažiavo iš malūno su 
knygomis, netrukus po jo kažkur išsiren
gė Fricas. Ir naktį Kantiškos namuose 
žandarai padarė kratą. Tačiau Kantička 
buvo, matyti, nujautęs ką negero ir kny
gų namo neparsivežė. Per kratą nieko ne
buvo, rasta, bet vis tik Kantička buvo su
imtas ir kelis mėnesius išlaikytas kalėji- 
me.

(Daugiau bui)
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Žmonių Sveikata
(Dr. J. Blažio kalba, pasakyta I ratą. Virškinimo aparatui e-
per ratuo, vasario 4 d.). >

Įvairiose tautose yra jvai-
* rių prietarų bei papročiui. Ir 

lietuviai nėra laisvi nuo to. 
Pavyzdžiui, rankomis mosuoti 
kalbant, rankos padeda bur
nai kalbėti. Burna arba dan
tys beveik yra užsitarnavę pa
vadavimo, nes dantimis daž
nai pavaduojame rankas. Toks 
keistas įprotis mus lydi nuo

* pat kūdikystės. Visuomenė tą 
daro nuo pat žilos senovės. 
Burną išmonės vartoja, kaip 
kokią dirbtuvę, arba bandymo 
aparatą įvairiems išmėgini
mams. Būtent, dantis vartoja-

pinigus, tikietus palai-
W^t, siūlą nukąsti, kamščiui
^atsukti, mazgui atrišti ir t. t.

sant apsunkintam ir nepajė
giant prideramai savo darbą 
atlikti, įvyksta vidurių sukie
tėjimas. Viduriams sukietėjus, 
visas kūnas nuodijamas, ir 
žmogui tenka kai kada ir ge
rokai pasirgti.

Vartodami dantis netinka
miems darbams, dažnai pasi
darome sau ^nereikalingos ža
los, padarome kūną ligotą ir 
paskui, nelaimei ištikus, mes 
patys dažnai nežinome tikros 
priežasties.
Kartais, kramtydami ką nors 

perdaug kietą, nuskeliam dan
tų dalį, o nuskeltas dantis ir 
nepaprastai aštrus jo kampas, 
burnoj dažnai siekd'amas min
kštus audinius, smagenis, lie-

Geriau sakant, burna bei dan žuvį bei žandą, suerzina audi- 
tys labai dažnai atlieka tre-; nius. O dažnas erzinimas su 
čios rankos darbą.

Vartodami dantis tokiems 
netinkamiems tikslams grei
čiau nusilpniname juos ir su-Į kiti nepageidaujami dalykai.
teikiame gerą progą bakteri- 

’ joms juose įsiveisti. Iš tikrų- 
5’ jų, mes niekuomet rimtai ne- 

pamąstome, kad dantys bei 
burna per dažnai pavartoja
ma betiksliems, kenksmin-

Lietuvos turtais ir imti juos į 
savo “brolišką” globą. Maža 
kam buvo atsispirti; Jogaila 
visai buvo pasidavęs jų įta
kai, Lietuvos bajorai, herbais 
apakinti, visai nematė jų už
simojimų. Tik netikėtai iški
lusi Vytauto galybė sutrukdė 
jų siekiams. Vytautas, maty
damas, kad geruoju su Jogai
la nieko nepeš, jėga priverčia 
jį pripažinti savo teises Lie
tuvoje. Tapęs Lietuvos kuni
gaikščiu, Vytautas moka pa
traukti visus gyventojus savo 
pusėn ir visi luomai jį palai
ko, stoja už Lietuvos nepri
klausomybę. Tuo būdu Vytau
to laikais lietuviai beveik vi
sai buvo nutraukę ryšius su 
lenkas. Vos tik mirė Vytautas 
ir jau lenkai vėl pradeda šei- 
myninkauti Lietuvoje. Lenkų 
įtaka vis giliau ir giliau lei
džia šaknis Lietuvos bajorų 
tarpe. Vėliau bajorai ima skil
ti, o tuo naudojasi lenkai ir 
Zigmunto Augusto laikais pri-

matė tą plūstančią lenkų ban
gą ir mėgino ją sulaikyti. Pav.

busios bajorijos, kuri privedė 

prie antrojo 1793 m. padai i ji -

Radvilas bandė pasukti Lietu-'mo, o 1795 metais Lietuva ka-
vos istorijos ratą į kitą pusę. 
Buvo sudaryta unija su šve
dais. Bet uniją pasiliko po
pieriuje neįvykinta, nes šve
dai. Bušų sumušti ir pralai
mėję karą, turėjo trauktis iš 
Lietuvos.

Neilgai naudojosi ir lenkai 
užgrobtomis žemėmis, nes pa
tys greit nusilpo ir nusmuko, 
o pradėjo kilti bajorai ir įgau
na vis daugiau teisių kol pa
galiau kiekvienas bajoras tam 
pa atskirų valdytoju. Tai su
darė valstybės gyvenime di 
džiausią netvarką ir davė la 
bai liūdni) rezultatų.

Kaimynės valstybės

rtu su visa Ismkija visai nu
stoja egzistavusios kaipo val
stybė.

Aišku, kad prie to priveik | 
bajorų laisvė, jų sauvaliuvi-' 
mas ir aklas pasitikėjimas 
lenkams.

PATENTO

kelia kūno audiniuose karštį
bei infekciją, o dėl to vėliau . . . _ ... , ........................... , jungia prie Lenkuos Volymiąjsiveisia įvairios ligos arba . x. . ...

Pavyzdžiui; ne per seniau
siai atėjęs mano įstaigon dantį 
taisyti vyras buvo laimėjęs 
lažybas (arba ginčą) penkis 
dolerius, kad sukramtė dešimt 
centų, bet suskaldė dantį. Tas

giems dalykams. Kur reikia J jam daugiau atsiėjo pataisyti,

ir Podoliją. Tam priešinasi tik 
didikai, o bajorai dargi de
dasi su lenkais. Nemažai prie 
Lietuvos nutautinimo prisidė 
jo ir kita svarbi aplinkybė: 
krikštą priėmė iš Lenkijos, 
pirmieji kunigai buvo lenkai. 
Aišku, kad čia lenkai neuž-

dantis vartoti, mes dažnai per 
mažai vartojame juos. Sun-

> kaus darbo žmonės, ar tai iš 
įpročio ar dėl laiko stokos

tačiau dantis jau nėra toks ge- miršo savo interesų...
ras, kaip ankščiau buvo.

Iš čia minėtų nurodymų su
prantama, kad niekuomet ne

(trūkumo) maistą ryja čielais, i apsimoka dantimis kramtyti 
nesukramtytais kąsniais, o tas kas kita, kaip tik tai, kas eina 
labai kenkia sveikatai, nes į pilvą, į virškinimo taką. 
taip elgdamiesi apsunkinam j Tuomet bus sveiki dantys ir 
vidurius arba virškinimo apa-lbus sveikiau visam kūnui.t

LIETUVOS BAJORAI ISTORIJOS BĖGY

(Žr. nr. 33)
XVI amžiuje Lietuvoje, kaip] gos savo tikslui atsiekti. Jau i 

Zigmanto Augusto laikais len 
kai išgavo teisę pirktis sau 
žemių Lietuvoje ir nuo to ląi-„
ko prasideda tikra Lietuvos

• 1 ■
kolonizacija.

Juk Jie dėl to lenkai piršo 
savo gražiąją karalaitę Lietu
vos didžiąjam kunigaikščiui, 
kad juos Jogaila būtų žavėjęs 
savo karingumu, drąsa išmin
timi ar dorove, ne dėl to, kad 
per krikštą norėjo padaryti 
laimingą lietuvių tautą, bet 
dėl to, Kad Lietuvos kunigai
kštis valdė derlingus Volvni- 
jos ir Podolijos kraštus, dėl 
to, kad jam priklausė Lietu: 
vos ir Gudijos plačiausios, ne
pereinamos girios... s

Ne, ne Lietuvos krikštas, 
ne Jogaila, bet platūs ir der
lingi, Lietuvos laukai traukė 
lenkų akį.

Ir pradėjo lenkai nauduotu

ir kituose Europos kraštuose, 
bajorai vieni tedalydavo val
stybės politiniame gyvenime 
— vieni bajorai turėjo politi
nių teisių ir daug kitų privi
legijų. Kiti gi luomai politi
nių teisių neturėjo, o privile
gijų turėjo tik kai kurie mies
tai; taigi kiti luomai. turėjo 
visų pareigų. Bajorai tais lai
kais sudarė tikrą jėgą, su ku
ria kiekvienas priverstas bu
vo skaitytis.

Turint politinių teisių ir 
ivilėgijų, bajorams lengva 
vo pralenkti kiti luomai. 
Tuo būdu bajorai visur va- 

’ dovavo, sprendė, teisė.
Mūsų bajorai ne iškarto ir 

.ne greit nutauto: nuo krikšto 
priėmimo iki Lublino unijos 
praėjo daugiau negu 1800 me 
tų, bet vis dar bajorai laikėsi.

Bet atrodo, kad bus tai ne 
bajorijos nuopelnas ir ištver 
mė, bet daugiausia gudrios 
Vytauto Didžiojo politikos 

** vaisiai. Vytautas vienas mo
kėjo sėkmingai savo kraštą 
ginti nuo lenkų ir per visą 
savo valdymo laikmetį siekė 
vieno tikslo — nutraukti pri
mestų inkorporacijos ryšius. 

, išsivaduoti iš lenkų įtakos. 
Vytautui viešpataujant len

kai neturėjo teisės pirktis že
mių Lietuvoje ir užimti bet 
kokią vietą, tuo būdu jiems 
buvo ulžkirstas kelias Lietu
von. \

Lenkai matė, kad tuo jiems 
» užkertama kelias į Lietuvę, 

bet nenusiminė ir laukė pro-

T

Kai kurie Lietuvos bajorai

Nenumatė, vargšai, kad pri 
imdami tuščius herbų blizgu- I 

Daug vargo matė Lietuva j čius. tuo pačiu užpirko grabą. į 
ilgus amžius vilkdama sveti- savo ainiams. Lenkų šviesuo-
niųjų jungą; daug jos sūnų už 
gimtosios kalbos žodį buvo 
tremiami į šaltąjį Sibirą, iš 
kur jau niekad savo tėviškėn 
nesugrįžo. Rusai šeimininkavo

menė ir šiandie Vilniuje savo 
blizgučiais; iškilmėmis, poky
liais, akademijomis ir eiseno
mis stengiasi apdumti lietu
viams akis, bet mūsų praeities

Lietuvoje kaip norėjo, nes nie-1 likimas dabartinė padėtis ver- 
kas nedrįso jiems pasipriešin-j čia lietuvius laikytis nuošaliai, 
ti, o nepatenkintuosius nura- į
mindavo Sibire.

40 metų lietuvių tauta netu
rėjo savo rašto; Kiekviename
žingsny lietuvį persekiojo iurėme i, . . . . ' Įsų žandaras už lietuvišką eletvarkos ardytojus ir laukė

progos, kada galės jos žemė
mis pasidalyti. Aišku buvo vi
siems, kad vidaus netvarka 
negali nieko gero duoti, o vien 
tik pražudyti valstybę. Bet 
reformų maža griebtasi; vi 
daus tvarka negerėjo.

Taip dalykams esant 1772 Į 
ųi. kaimynės valstybės atėmė 
iš Lietuvos ir Lenkijos dide
lius žemės plotus ir pasidalijo 
tarpe savęs. Tai buvo pirmas 
padalinimas. Bet ir po tokio 
smūgio ir kaimynių valstybių 
įžeidimo vistiek maža kas rū
pinosi valstybės reikalais. Nie
kas jau nebesulaikė įsisiūba-

mentorių, už bažnytinę knv- 
gytę.

Ir kadėl taip atsitiko? Kas 
prie to privedė?

IŠ "V. V 91 I

Krim. policija Kauno apyg. 
teismo prokuratūrai pristatė 
kvotą net 10 žmonių, nuken
tėjusių nuo sindikatinių švedų 
degtukų. Girdėti, kad sindika
tui dėl to keliama byla, o nu
kentėjusieji patieks civilinį ie
škinį.

Per 10 Dienų
Išpardavimas
Elektrikinių Plovimui Maši
nų THOR ir kitų išdirbysčių

Laikas daug reiš
kia prie patentų. 

Neriaikuoklt su
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo

deli arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės *How 
to Obtain a Patent’ ir 
‘Itecord of Invent.’ formos. 

CLARENCE A. O’BRIEN
Regietered Patent Attorney 

U-A Svt.rlty Savinas A Commsrelsl 
Bank Bulldlnc

(Dircctly aeron Street frotn Patent OOcei 

Wasbington. d. c.

ASIKRATYKJT
LIGŲ PERŲ

Našyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
ieis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 

caneat itfreelv!
Velveeta spreads, slices, melts 

and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

•
Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen

tūrą bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta 
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai 
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.I _ .

Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko
Sekančiomis Dienomis:

Kovo—March 5 d. UNITED STATES 
” ” 19 d. FREDERIK XIII 
” ” 22 d. ILE DE FRANCE

Baland.—April 8 d. ILE DE FRANCE 
” ” 23 d. FREDERIK VIII
” ” 30 d. ILE DE FRANCE

Gegužio—Mav 14 d. PARIS 
” ’ 28 d. FREDERIK VIII

Birželio—June 3 d. ILE DE FRANCE 
” ” 16 d. FRANCE

18 d. UNTED STATES 
X Liepos—Julv 2 d. FREDERIK VIII

Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke
lionei reikalingi! informacijų knfiptis;

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Magnetic Elektrikinė Plovimui 
Mašina vertės $100.00
"ž ••••••...... $39.50

Thor Nr. 31, Skalbimui maši
na vertės $79.00
»ž •••••....... $59.50

Thor Nr. 1, Skalbimui mašina 
vertės $100.00

..... ........ $77.50
Thor Nr. ll/o, Skalbimui maši

na vertės $125.00

” $59.50
Maytag Skalbimui mašinos

po .... $79.50
• Thor Elektrikiniai prosai (mo
kiai) vertės $85.00
U Z $59.50

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

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

TEL. BOULEVARD 4705

Lietuvių programai iš galingos WCFL stoties 970 
kyl. kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir kas 
Ketvergas iš stoties WHFC 14201 kyl. nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

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

KRAFT
\Zelveeta

7 The Delicious NewCheete Food

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

KRAFT1 CHEESE

jrrur’S uncle
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ęUERflVPAN .žaidimus, šoko ir užkandžiavotflluHJIUAllj Vilui jįj,į vėlumos. Malonu matyt,

------------ j kad paskutiniu laiku mūsų
X Vasario 6 d. mūsų t>a^'j parapijos svetaine vis labiau 

uyčioje įvyko iškilmingos Jo-"r jabiau virsta veikimo cen- 
no Poceviičiaus jungtuvės su ^ru Kor.
Marijona Jekinevičiūtė. Pi r-

TORONTO, KANADAmuoju pajauniu buvo A. Pace- 
vičius (jaunikio brolis) ir pa
merge 0. Jekinevičiūtė (jau
nosios sesuo). Be tų, buvo dar Toronto lietuvių Šv. Jono

tusių, bet katalikiški laikraš- atsirado daug tuščių krautu- rui ir jo vadui, kad taip gra-; Kuklevičienė, S. Urboną*, Mo
viu. Visas Ciuitonas tia mar- žiai, harmoningai gieda. Tų 
gunavo garsinimais apie iš-' faktų per “Darbininko” kon- 
nuomojamas krautuves. Dabar' certų daugelis įžymių asmenų

pažymėjo. Solistai, solistės j kštienė, Lenkauskienė, J. Mo- 

l" žmones: visi vie-į taip pat gražiai pasirodė. P-lė rkūnas, Jurkienė, Švilpienė, 

ary būna ir vienam S. Mazrimiūtė — nauja solis-Į Dovedienė, (Stulpinienė 30c.;

tė. Ji turi gražų balsų. P. K. po 25c. Uedžienė, Beniušienė, 
Samulis turi aiškų, tyrų bari-f M. Jutkienė, (Strazdienė 15ų. 
tonų. Jis savo baisų galėtų ir Malinauskas 10c. Daiktais 
tikrai artistišku padaryti la- aukojo: Cambridge Bottling 
vindamasis. P-lė Al. Grybaitė Company 10 toniko baksų. Po

eiai era mažai yra išplaunu, 
ipač mažai yra čia žinomas 
ir skaitomas dLiemastis “Drau
gas”. ~lveiK visas pripildė čigonai.

Taigi, broliai lietuviai, la- “Navatni
biau atkreipknne savo dėmė
si | katalikiškų spaudų ir rem
kime ‘ ‘ Draugų ”, “ Darbinin
kų", “Garsų" ir kitus katali
kiškus laikraščius.

Svečias

WEST FULLMAN. ILL,

nam kambary 
patale miega — dideli, maži, 
jauni, visi drauge. (Gal tai se
noviškas bolševizmas). Polici
ja įspėja moteris saugoti savo 
pinigines.

P. P. P.

rmantienė, A. Mažutaitienė ir 
M. Kazlauskienė. Po bUc. B. 
Pleikienė, A. S tau taukus, Pau-

nininkuį ir solistams už gra
žių dainų programų.

Dalyvis

trys poros liudininkų. Jungtu- Kr. parapijai tik susitvėius,
vių ir Mišių tvarka buvo la- vargonininko pareigas užėmė
bai graži ir tas darė malonaus P- Alatėjūnas, kuris 3 metus Vasario 7 d. įvyko labdarių
įspūdžio susirinkusiems baž- nemokamai tarnavo parapijai, sųjungos 10 kuopos metinis 
uyčioje. Jų suėjo labai daug, Nusibodo dykai dirbti, ypač susirinkimas. Atsilankė ir
lietuvių ir kitataučių, nes abu chorų mokant; pareikalavo at- dvasios vadas kleb. A. Liii-
jaunavedžiai yra gimę ir augę lyginimo $2.00 savaitei. Para- Rus. Knygų tikrinimo kouusi- 
šiam mieste, turi plačių pa- pijonims nesutikus mokėti, ja Žitkevičius ir V. Pa
žintį čionykščių gyventojų tar- senas vargonininkas atsisakė rednia) pranešė apie patikri- 
pe. Bažnyčioje per Ališias pui- to darbo. Klebonui kun. 'ninių ir pagyrė pernykštę vai
kiai giedojo kvrtetas iš prote- B- Garmui parūpo dalykas su- Jybų, kad knygos buvo gerai 
soriaus J. Feustel, ponios A. tvarkyti. Matydamas, kad ne- j vedamas ir daug gero per pra- 
Zapancliick, p-lės Al. Staus- gali vargonininko surasti is ėjusius metus padaryta, 
kiūtės ir V. Benulio. Apie šį vietinių, kurie dėl pasiauka- šiems metams valdyba pa- 
kvartetų trumpai galima pa- jimo dirbtų parapijos labui, likta ta pati: pirm. A. Šliužas,

klebonas ieškojo kitur. Parsi
traukė iš Jung. Valstybių var
gonininkę p-lę O. Pikutytę, 
kuri jau vasario 7 d. pradėjo 
eiti savo pareigas. Naujos var
gonininkės alga ir išlaikymas 

kinevičiaus namuose. Vakare 'pasilieka klebono nuožiūrai.

sakyt, kad kiekviena katedra 
didžiuotųsi turėdama šiuos gie
smininkus.

Jauniesiams ir artimiems 
svečiams buvo iškelti pietūs 
jaunosios tėvelių, Martyno J e

jaunimui buvo parengti pietus 
ir pasilinksminimas svetainėj.

X Vasario 8 d. vak. įvyko 
Aldauskų Jono gimimo pami
nėjimas, kurį surengė jo tėve
liai. Jonui tų dienų suėjo 16 
metų amžiaus. Jonas lanko 
miesto aukštesniųjų mokyklų 
(higli scliooi) ir lietuvių tiky
bines pamokas, įsteigtas da
bartinio kleb. kun. J. Šilko 
aukštesniosios ir amatų moky
klos mokiniams. Į pokylį buvo 
sukviesti visi lankantieji mi
nėtas pamokas bernaičiai ir 
mergaitės, iš viso apie 40 jau
nuolių. Tai mūsų parapijos 
žiedai. Klebonui prižiūrint, 
jaunuoliai žaidė lietuviškus

Parapijonys tuo džiaugiasi ir 
patenkinti, kad algos nereikia 
mokėti.

vicepirm. K. Kilas, nut. rašt. 
Zig. Gedvilas, fin. rašt. L. Ma
žeika, kas. D. Gudžiūnas, kas. 
glob. K. Mažeikienė ir B. Ju
rijonienė.

Apsvarsčius einamuosius 
reikalus, nutarta surengti Ga
vėnios metu kauliukų žaidi
mus parap. svetainėje bet kū

CAMtililUlit, MA33
Užgavėnių sekmadienio va

karų. lietuvių parapija kasmet 
rengia metinę vakarienę. Šie
met tas įvyko vasario 7 d. pa
rap. salėje.

Nors šiemet sunkūs laikai, 
bet žmonių prisirinko mažne 
pilna erdvi svetainė. Buvo pa
gaminta daug skanių valgių.

Pavalgius prasidėjo progra
ma, kurių, vietinis choras, p. 
M. Karbauskui J r. vadovau
jant, gražiai išpildė. Choras 
dainavo šias dainas: Jaunimo 
giesmę — (Naujalio), Ulanai 
— (Vanagaičio), Važiavau 
dienų — (Naujalio). Tas ne 
brolis — (Vanagačio), Molio 
uzbonas— (Vanagaičio), Pla
uti linksma — (Pociaus), Vii-s 
nius — (Vanagaičio) ir Lietu- j 
vos himnų. P-lė S. Mazrimiūtė

visuomet savo gražiu, išlavin
tu valsu klausytojus žavi..

Kalbėjo kun. K. Jenkus, 
kun. 4’. Norbutas ir pats kleb. 
kun. P. Juškaitis. Klebonas 
širdingai dėkojo aukotojams,

vištų: Jeneliūnienė, Vitkaus
kienė, Grigalnik, po didelį 
kumpį: J. Mockevičius, M. 
Norbutas, Strazdienė, Markū
nas, Gendvilis, Bingelis Ra- 
daitienė 10 svarų cukraus. B.

CICERO, ILL
Šiomis dienomis pp. Balčiū

nus (1402 S. 48th Ct.) ap
lankė garnys. Susilankė gra
žaus sveiko sūnelio. Garnio 
dovanų priimti padėjo vietinis 
dr. Daujotas.

A. £

rio trečiadienio vakarų, tuoj __ ______  ___________
Nauja vargonininke p-le O.Jpo pamaldų. Komisijon išrin-; dainavo solo: “Aš bijau pasa: 

Pikutytę, kiek per trumpų lai- (kti pp. -V. Parednia, K. RailaĮkytį” įr “Nakties svajonės”.

šeimininkėms ir šeimininkui p. i Alomkienė 7 pyragus, F. Ple- 
A. Patembergui už šios mėli- Įkavičius 10 didelių duonos ke- 
nės puotos surengimų. Gryno j palų. P. Alarliūnas 10 mažės- 
pelno parapijai liks apie $130. nių kepalų duonos ir Treina-

Trečiadienio vakarų kliubų 
bei draugijų atstovai turėjo I 
pasitarimus, kaip geriausiai 
pravesti savo tautos žmogų

(Tąsa 5 pusi.)

Vakarienės parengimui au
kojo: $5.00 NN, po $2.00 F. 
Zaletskienė ir Kapivodienė; po

vičius 10 svarų cukraus. Dar 
ir daugiau buvo geraširdžių 
aukotojų. ‘ ‘ Širdingų ačiū, —

PROBAK

$1.00 M. Jaskutienė, A. Sudin- 'tarė klebonas, — visiems ir 
tienė, Staniulevičienė, Nemeik- visoms už aukas, darbų bei i 
kštienė, Frentienė, Čižanskie- įvairių pagalbų vakarienės pa 
nė, Rubliauskienė, Pažereckie-įsisėkimui”! Dėkojo ir chorui 
nė, E. Pranytė, K. Glebienė, p. AL Karbauskui Jr. vtorgo-

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvą*
— arba 

paUcua
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mua 
6»c. u4 5 — »i UJ lft 

Sempells — Iftc.

MOBAK COKFORATION

Venkite i Lietini Su “Draugo” Ekskursija
Birželio 16 d. 1932

ADVOKATAI

CHAS. A. PEPPER
* ” LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Telephone FRANKLIN 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VICTORY 2213

kų pastebėta, gana gabi mu 
zikoje ir moka puikiai chorų 
tvarkyti. Toronto lietuvių ka
talikų gražus jaunimo būrelis 
įstojo į chorų. Vadovaujant p- 
lei x O. Pikutytei ir su gera 
nuotaika, kol kas mokomasi 
tik bažnytinių giesmių. Bet 
nauja vargonininkė ruošiasi 
su choru pasirodyti per vasa
rio 16 d. šventę vasario 21 d. 
Kolonijos lietuviai laukia tos 
dienos. Naujai vargonininkei 
linkėtina viso gero Toronto 
Katalikų lietuvių eilėse dar
buotis ir sutraukti jaunimų 
lo dainos ir muzikos vėliava.

V. V.

ir p. B. Jurijonienė. Įžanga 
bus tik 25c.

Mes, labdariai, šidingai pra
šome Amerikos lietuvius pa
remti labdarių sąjungos kiek
vienų gražų sumanymų.

Rep.

BINGHAMTON, N. Y.

Duetus dainavo p-lės P. Sut- 
kiūtė ii- M. Glybaite: “Netur 
piečio” ir “Šalta žiemužė”. 
P-lė M. Grybaitė ir K. Samu
lis “Prirodino seni žmonės”. 
Solo K. Samalis: “Kur tas 
šaltinėlis” ir p-lė M. Grybaitė 
solo: “Kur bakūžė samanota” 
ir “ Dul-dul-dūdelė v Labai 
gražiai dainuota. Dalyvavusie
ji vakarienėje sakė, kad už

Binghamtonų apniko čigo- pasiklausymų vien dainų dų- 
nai. Šiemet, sunkiais laikais, Į lerio buvo verta. Garbė cho-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVaahlngton St 
Room 1502 Tel. Central’ 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
« iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH Uk 8ALLK STREET 
Room 1914 Tol. Randolph «8S2
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai vak 
1241 Bo. Ualatod St. Tel. Vletory 1112

Valso los — 1 Iki * vakare
Utarn., Ketv. ir guba tos vaaaro

UTiCA, N. Y.
iškiibiugos a. a. Antano Bu

činsko laidotuvės įvyko vasa
rio 13 d. Šv. Jurgio lietuvių 
lažnyčioje. Gedulingas pamal
das laikė kun. A. Deksnis, 
naujai atvykęs iš Chicagos, 
taip senas Bučinskų šeimynos 
pažįstamas. Djakonu buvo 
kun. B. Alaliukaitis iš Delrnar 
N. Y. (Subdjakonu kun. Orvi 
das iš Amsterdam, N. Y.

Velionis iš Lietuvos atvyko 
prieš 30 metų. Paliko nuliu 
dusių žmonų, sūnų ir 4 dūk 
teris. Velionis buvo prakti
kuojantis .katalikas, išauklėjo 
ir visų šeimynėlę katalikiš
kai; buvo ramaus būdo žmo
gus, visi jį mylėjo. Paskutinį1 
patarnavimų atliko daugelis 
giminių, prietelių ir pažįsta
mų. Palaidotas Šv. Jurgio pa
rap. kapinėse. Tebūna jam 
amžinas atilsis Amerikos že
melėj I

Parapijonas

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Itandolph 5187

ALFREO B. CLARK
Attorney At Law 

11 U. LA HaJLLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir 
batos nuo 7:80 Iki 9 1

*399 S. HALSTED STREET 
Tel VkeaOordi u»l

su-

L’lica yra nemažas miestas, 
gerais laikais žmonės gerai už
dirbdavo, dabar, kaip ir visur, 
daug be darbo, lietuvių čia 
yra gerai pasiturinčių ir biz- 
ierių, nemaža yra ir apsišvie-L J

LAIVAS “FRANCE”

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNK 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į K lai pėdų. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų 
patarnavimų.

“DM” LAIVAKORČIŲ AGENTORA
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEFONAS ROOSEVELT 7790
»H

»»
 f»

t

onM4:4i-
a»o ns« — —-

flitt and Runn—The 01d Bird Was too Heavy to Take the “Air* Tberefore--------?! IT HTTT
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, 1LL. žintų su kandidatais ir jų ūba
isiais.

Susirinkimas, kuris įvyks ®

Kad palaikyti Regularės 
Demokratų Partijos Kandida
tus, yra svarbu, kad kiekvie
nas, kuris gali balsuoti ant 
PRIMARY, balsuotų už Re-

F. Norbutaitė užėmė jos vietų.
Rašt. S. Statkaitei pasivėlinus, 
jos vietų tai dienai užėmė E. 
Junokaitė. Metinis raportas 
susirinkimui buvo skaitytas

DAKTARAI:

(Tyra iš 4 pusi.)
miestelio valdžion. Tai jau ne!^'el8e’ Libeity svet. bu\o 
pirmas tokis pasitarimas. Visų!labtti įspūdingas, nes
tvirta nusistatymas remti p.! žmonių buvo pilna avėtam.
Kimbarko kandidatūrų ir res-lBuvo aišku> kad žluon?s Y™ 
publikonų partijų “Trustee.”Išsirūpinę savo miesto reika- 
Tas labai gerai sekasi, nes tos lais- Ūpas buvo tikrai paki- 
pačios partijos nėra oiaizici- lu» Palankumo kandi
jęs. Bet demokratų kandidatai ' datams. Aišku, kad žmonės at- 
turi labai smarkiai kovoti, nesI
yra daug norinčių; jų tarpe 
yra ir pora “lietuvių.” Bet

Ofisas Tel. Grovehill 0617
lies. 6707 S. Artesian Avė. 

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

,v. . v , m i -i i (iri «• • - 2423 West Marąuette Roaddzių ir sumažinti taksus. Tų t veikalas “Jyvų rožių vainike-;Val : 2.5 ,r 7.„ F M Ket 9.12 A M
turi atminti, ypač tie, kurie'lis” taip gražiai pavyko.. Bet______ NedėUoj susitarus
yra naujai užsiregistravę. nutarta šį dalykų atidėti kitam

Vakarų vedė J. J. Mockus, visos vai
kinis perstatė sekančius Re- ^intojos atsilankė, 
gularės Demokratų Partijos Ivinskaitė • pranešė,

kad Moterų Sujungęs moterys 
mano rengti šokius arba “Ha-

gularės Demokratų Partijos j bet ne visai priimtas. P-lė Va- 
Kandidatųs. Šis yra dalykas, lūnaitė pasiūlė visoms vaidin- 
jei žmonės nori pagerinti vai- j tojoms nusifotografuoti, nes

>s jaučia jų kovojimui teisybės Kandidatus:

jie su lietuviais neina, nesi

reikale.
Vienas svarbus dalykas bu

vo iškeltas ir tai yra, kad su-
kreipė prie organizacijų ir laidare šaika, kuri nori paken-
kaip dar juokias.

I
Į

D....

kti Regularės Demokratų Par
tijos Kandidatams. Yra aiš
kiai matoma, kad ta šaika no
ri suardyti Regulariškų De-Šiandie, vasario 22 d. įvyko .. .’ i , n .mokratų Partijas tikietų tuo- teeReguliariskos Demokratų t)r- . .„ . „.. .... A mi, kad išrinkti visus Demo-gamzacijos susirinkimas Sv.1

Joseph G. Cerny—Pres. 
Jery V i tema—Clerk.
Frank Cuch.ua—Collector.
A to u F. Maciejew.ski— Su-

pervisor.
Henry R. Schwarzel—Asses- 

sor.
Nicholas Hendrikse Trus-

ird—time party,” jei jauname- 
1 tės pasižadės joms padėti. Me- 
1 rgaitės pasižadėjo prisidėti.
I F. Norbutaitė pasiūlė suren- • 
gti savybės (sočiai) vakarei}1 
kokį šeštadienį arba sekniadie- j 
n į popiet. Nutarta tai surengti 
p-lės Ivinskaitės namuose va
sario 28 d. Pasilinksminimo ko

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki S vai. vak. 
Rezidencijos ofisus:

JL3O4 — 71st Street 
Ofiso vai. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DENTISTAI

Thomas F. Oullen ir Dr. S., - . • , A .......!kratus v.en t.k .. parl;holmolDowlat _ u Boarf jinisija (Arnionaite ir Macųau-,---------
Alltno parap. svetainėje, 8 v.ijr Urant WorkSj (uo Mdu su.' NeuSmirSliite atsilankyti i “ * T T! surengU. i... p.™,

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketvergi iki 2 vai.).
Seredomis Ir Nedfilloniis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rea Tel. Uoui. 691* Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
750 VVest 35 Street (Kamp. 35 ii Haisted SL)
Ve».: 1-1 ir 4:86-8:16 vai. 

Nedėlioj susitarus
vak. v ai.i 1-4 ir 7-1 vai. vakar* 

H«miaJ1oJ susitarus

Tel. Canal 0267 Kės. Prospect 6669 Tel. Lafayette 6793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 660p So. Artesian Are. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

I

. ___ ________ atsilankyti
vakare. Šiame susirinkime bus erzjntį kitas koĮonįjas, kurios ’ giandie j susįrįnkimų Parody- 
kalbama lietuviškai ir yra pa- netektų kandidatų ant Denio- kįmė, kad mes lietuviai atjau

čiame kovų dęl teisybės ir 
į kad mūsų atsilankymas būtų
pavyzdis kitoms tautoms.

Lietuvis demokratas

geistina, kad žmonės susipa- kratų tikieto.

GRABORIAl:

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Haisted Street., Tel, 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Heikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago.

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.

6122

CHICAGOJE

BRIGHTON PARK

Tel. Cicero 5917

Moterų Sųjungos 20 kp. jau- 
nmnęčių skyriaus metinis susi
rinkimas įvyko vasario 9 d. 
Pirmininkei Gritaitei neatėjus,

Taip pat nutarta per šį pasi 
linksminimų priimti naujų na
rių. Bet kun. Jonelis pasiūlė 
“initiation” surengti per atei
nantį susirinkimų. Sumanymas 
priimtas. Mergaitės, atsiveski
te savo drauges, nes visos esą- j 
te pakviestos. . , Boulevard 7589

IPirm. F. Norbutaitė pasiūlė 
įsteigti sporto ratelį. Buvo pla 
čiai tas dalykas svarstomas, ir 
F. Norbutaitė buvo išrinkta 
sporto vedėja, o Elena Gritai- 
tė jos padėjėja.

DR. G. I. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIS AS
Gydo staigias ir cnronAkaa ligas 

vyrų, moterų Ir raikų

DARO OPERACIJAS 
Ligonius priima Kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedellomis Ir seiedomls tik 

iškalno sueitai us
Ofisas, Laboratorija ir X-Htay

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern 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

Tela Cicero 1260 X-Ray

S. Statkaitė. DR. GUSSEN

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč < dykai.

3307 Anbura Avenne

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f l • * g
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9177

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virgin i a 1290 

Varde 1138 
Chicago, BĮ.

Telefonas Y’ards 1133

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENLE 
Chicago, III.

S. M. skūdaT
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tol. Roosevelt 7111

NEKALTAI UŽMUŠĖ 
LIETUVI

+ A

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6208-8411

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu st m pat li
ksi, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
Idtur. Koplyčia dėl šermenų dykai

FRANCIŠKUS SHlllkl S

Mirė vasario 19 d., 11:30 v. 
ryte, 1932 m., sulaukęs pusės
amžiaus, gimęs Tauragės apsk., 
Švėkšnos par. Šiaulių kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 30 m. 
Paliko dideliame nuliuditne 
pusseserę Barborą Krauleidie- 
nę ir švogerj Povilą Krauleldj, 
gimines ir draugus — Ameri
koj, o Lietuvoj- brolį Antaną ir 
brolienę Eleną Šimkus, švogerį 
Juozapą Sudžių ir sesers duk
terį Zuzaną.

Kūnas pašarvotas, 4349 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuyės įvyks ut&rninke, 
vasario 28 dieną, 8 vai. ryte U 
namų Į šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kur bus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveiklnftną.

Nuliūdę liekame.
(Pusseserė, švogerls 
Ir Giminės.

Laidotu vėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Utenos apskr. viršininko 
pranešimu, sausio 20 d. 7 vai. ’ 
okupuotoj Lietuvoj už Orin- 
gių ežero, lenkų puskarininkis 
nukovė okupuotosios Lietuvos 
Kaltinėnų valse. Žalialinės kai 
ino gyventojų Šaukėnų Farfi- 
anų ir arklį, grįžtant iš Govei- 
kėnų malūno.

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 

vai. vakare 
Nedėliotais ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 S. Ricliinond Avė. 
Telepbone Republic 7 868 

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2 924 W. VVASHINGTON BLVD. _ 
Kitos vai. ant VVasiunglon Bulvd.

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

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

▼ai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
8 iki 4 Ir « iki 8 v. ▼. 

Nedėllomia nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia s08<

Tel. G. u v einu 1596

GAVĖNIOS LAIKUI
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.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

PADfcKONĖ

t .t

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. I. MRIKOL’iS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus i

Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare ’ AsUlaud AVe. V ai. 2 iki 4 Ū

0 iki o vuk. rsea. pagal sutar-
Iii įauga.2’el. Boulevard 7820. Na-

DEN TĮSTAS I
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis Ūlai: 6641 So. A Ihąny AveilUO, 
2420 W.. Marąuette Ibi. arti Wcstern į 

Avė. i'iione Hemiock 7828 
PanedSliais, Seredomis ir PStnyčiomis 

1821 SO. Haisted Street

lei. Biotspect 193U.

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS iii CHIRURGAS 

V su. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Sęraeomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARGUETTE ROAD

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. A811LAND AVE.
Tel. Yards U994 /

ltvildeucijus Tel. 1 luza 3200

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

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2S74

DR. J. P. POŠKA ,
3133 8. 11AL8TED 8'1’RfiET

Antras ofisa8 ir Rezidencija
6504 8. AKTE81AN AVE.'

Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 pv 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal šutai imA.

dieną

L;■ i t H L ’
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įAMBCLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 

i patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
QRABORIA!

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Aug>ii.stina>4 Jurgutaitls

Mirė vasario 8, 1932. o
gedulingų pamaldų St. Francis
de Sales bažnyčioj palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse vasario 
12 d. Buvo sulaukęs vos 46 me
tų amžiaus. I’aliko liūdinčius 
moterį, sūnų, keturias dukteris 
ir gimines.

Čia norime išreikšti širdingą 
padėką visloinH giminėms, drau
gams, prieteliarns ir kaimy
nams už dalyvavimą velionės 
laidot.uvėgg.. Dėkojame visiems 
lankiusiems pašarvotą velionį 
namie, reiškusiems niurna už- 

luojautos žodžius, dalyvavusiems 
bažnyčioj geidulingose pamaldo
se ir lydėjusrtems į kapines. 
Y pač dėkingi esame tiems, ku
rie mums liūdėjimo dienose pa
sitarnavo — grabnešiams, gė
lių aukotojams ir kitiems.

Ačiū, ačiū visiems. O tau, 
musų brangus vyre ir tėveli, 
per malonę gailestingojo Dievo 
lai šviečia amžinoji Sidesa.

Nuliūdusį
Jurgutalčių šeimyna.

JONAS ABROMAS

Mirė vasario 19 d., 4:30 vai. 
vak., 1932 m., sulaukęs punės 
amžiaus; gimęs Tauragės aps., 
Žigaičių parap., Stirbaičlų kai
me. Amerikoj išgyveno 18 m. 
Paliko dideliame nulludlme ke
turias pusseseres — Juzefiną, 
Stanislavą, Marijoną ir Liudvi
ką Katausklenę, du pusbrolius 
— Mykolą Sturoną ir Juozapą 
Damblauskį ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Antaną, seserį Oną 
Ir gimines. Kūnas pašarvotas 
1842 W. 46th St

Laidotuvės įvyks panedėly, 
vasario 22 d., 8 vai. .ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus par. bnžny- 
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi giminės, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti Jain paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. Nuliū
dę liekame:
Pusseserės, pusbroliai ir giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis tel. Yards 1741

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataracius. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavime* daro
mas su elektra, perodanča matlae- 
slas klaidas.

Spedale atyda atkreipiama moky
klos vatkučianįS'

Valandos nuo 10 ryto Iki I va
kare. Nedėllomia nuo 10 iki 18. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TUUM- 
PĄ LAlKą. SU NALJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Kampas 31 Street

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

10-12

Teh Wentworth 3000
Rez. Tel. 8tewart 819.

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED 8TREE. 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. v aku it

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth >009

Office x aon- 
Wentworth 40v

Tsl. Tards 1889

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
8FECUAL18TA8

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

DR. A. R. McCRADIt
GYDYTOJAS ir UUHUIMmu.

6558 SO. HALSTED STRLl ,
VaL 1-4 Ir 7-9 vai. vaka: >

VU.:
pietų; 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDONISj M. C
*4916 BO. M1CU1GAN AVENu.. 

Tel. Kenwoou 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte. 
Nuo 6 iki ( valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieni

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST Sfith STREET
Kssnpas Haisted Bt 

Valandos: nuo ld—-4; noe <*—d 
■addUamte U6 M Iht U.

Hemlock syi

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTO J Aš IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
• Iki 12 ryto. 1 Iki 2 vok. 

Utarn. ir K^tv. vak. sutartit

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 06l0f

DR. B. ARON I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Ofisas 6166 Mouth Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 3-4. 7-9 v. v. ISskiriant K«
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VA CARINIŲ VALSTYBIŲ LIET. KAT. 
l.ONFERENCIJA VASARIO 14 D. 1932

(Pabaiga)

Town of Lake

I bdarių Sąjungos 1 kuo
pa: Al. Sudeikienė, J. Čepulie
nė A. Mažeikaitė, N. Šatunie- 
i.<, A. Kleinaitė.

M tvrų Sąjungos 21 kuopa: 
I.. L.mšienė, S. Bartkaitė, H. 
Gedvilienė, A. lyaurinskaitė, 
B. K ai vaite.

Akademijos Rėmėjų 1 sky
lių:-: J. Stugliutė, U. Šimonie
nė I aurinavičienė.

Nekalto Prasidėjimo Mer

Gary Indiana
Šv. Kazimiero Lietuvos Glo- pat min&tog 

bėjo: J. Vačeikis, A. Pažėra,
J. A. Vaičekis.

Rockford, III.
Labdarių Sąjungos: Kun.

M. Urbonavičius.

paskaitų, prakalbų ir dainų, 
Dr. J. Poška, 163 kuopos

narys, laikys paskaitų apie 
sveikatų, p. L. Šimutis, “Dra
ugo” vyr. redaktorius, (taip 

kuopos • narys)

Prieš keletu metų J. Judickas 
vedė Marijonų Stogiūtę, tuo
met dirbusių p. Justino Mac
kevičiaus ofise. Dabar jiedu 
augina du sūnus ir vienų du
krelę. Juozo draugai linki jam

gus taupymui ir nusipirkda
mi pirmus morgičius.

Kaip šiandien yra žinoma, 
UNTVERSAL STATE BAN 
KA jau šešiolika metų yra

AKCIZUOJAMOS PREKES 
SUMAŽĖJO

Akeizuojamų prekių gamyba 
pereitais metais gerokai su-

vartotojų pareikalavimai ir pi
rklių noras sumažinti savo sa
ndėlius.

kalbės apie mūsų didžiulį Su-1 geriausio pasisekimo naujame 
sivienijimų. Muzikalę dalį iš-Į darbe, 
pildys mūsų žymesni daininin-
kai-ės. Todėl visuomenė kvie-Į
čiama ko gausingiausiai atsi-1 

federacijos: Kun. M. Urbo- ]arjl<ytį įr pasinaudoti šia reta 
navičius. proga — išgirsti daug nau-'

Parapijoua:

GAVO MEDAUS IŠ 
LIETUVOS

biznyje, atsargiai ir gabiai da- mažėjo, nors, apskritai paė- 
lykus visuomet tvarkė ir šian- mus, ėjo normaliai. Palyginus 
dien stovi tarp stipriausių su 1930 m., matyti, kad žymiai 
Chicagos bankų. j sumažėjo degtukų gamyba (24

I IJnirersal State Bank,

Julius Šliugėris su auka $1. dingų patarimų apie sveikatą,
Centrinės Draugijos pasiklausyti gražių lietuviškų nomas visokių produktų im-

Liet. Vyčių Chicagos Aps- dainelių ir įdomių prakalbų, porteris iš Lietuvos p. V. Stul- 
kritys: L Krikščiūnas. i Todėl neptųnirškite vasario pinas (3400 Emerald Avė.)

Moterų Sąjungos Chicagos gg 7 vai. vakare, Gimimo J gavo, iš Lietuvos gryno lietu-
. c. j r •• i» 1- 1 • Apskritis: V. Petrošienė, E. Panelės par. svetainėje( prie visko medaus. Kvepėjimu irSodahcija: B. Kalvai- A Pnnovion5 u, .____ t.-.._______

lf A. Mažeikaitė, M. Laurin-
s kaitė.

Bridgeportas.— Plačiai ži-

proc., o lyginant su 1929 m. 
30 proc.) ir arbatos svarsty
mas (13 proc.); padiiDio vy
no gamyba (20 proc.) ir ta-

VOLDEMARAS GRJŽTA J 
VEIKIMĄ

Voldemaras iš Zarasų vėl su 
grįžo į Kauną ir sustojo “Ve
rsalio” viešbuty. Voldemaras 
žadąs greitu laiku skaityti pa
skaitą apię pasaulio ekonomi
nį krizį.Cicero.— Maldos Apaštala

vimo dr-ja rengia kauliukų _
žaidimus antradienį vasario bokos gamyba (8 proc.). Ta-1 LANKYK MOKYKLA 
23 d. Šv. Antano parap. svet. jelau paskutinį m’etų ketvirtį

A; r.štalystės Maldos: K. 
Voveraitė, V. Katauskienė, M. 
Martišienė.

We.st Pullma»
Tretininkų: E. Meteišienė, 

B "ubienė, R. Kastantinavi- 
čienė. Auka $5.00.

Moterų Sąjungos 7 kuopa: 
B. Žitkevičienė, B. Bimbelie- 
11, O. Zalatorienė.

Auka $3.00.
Apaštalystės Maldos: Mag. 

Kureckienė, B. Jurijonienė, L. 
.Jurijonaitė, A. Bendikas.

Labdarių Sų-gos 10 kuopa: 
Z. L Gedvilas, A. Žitkevičius, 
A. Šliužas, VI. Peredna, K. 
Raila. Auka $5.00.

Akademijos Rėėjų: O. Sliu- 
žienė.

Marąuette Park.
Moterų Sąjungos 67 kuopa:

A. Žegunienė, K. Jančienė, O. 
Butkienė, H. Mickeliūnienė.

Akademijos Rėmėjų 8 sky
riaus: B. Lazdauskienė, F. 
Bardauskienė, O. Prasevičienė

Šv. Agotos Moterų ir Mer
ginų: U. Vičkienė, O. Bajori- 
nienė, N. Sokaitė.

Šv. Kazimiero Draugija: J. 
Sloksnaitis, R. Andreliunas.

Šv. Kazimiero Didž. Karai. 
1-ina Gvardija: R. Andreli fi
nas, B. Nenartonis ir P. Kvet- ’» 
k us.

Bridgeport.
Labdarių Są-gos 5 kuopa:

B. Sekleckis, J. Garuckas, P. 
Jnčauskaitė.

Moterų Sąjungos 1 kuopa: 
E. Nedvarienė, P. Aleksiūnas, 
U. Valterienė.

Akademijos Rėmėjų 2 sky
rius: U. Gudienė, K. Ūsienė, 
S. Bučienė, C. Petraitienė, M. 
Malinauskienė.

Waukegaw
Šv. Baltromiejaus: A. J. Su

tkus, P. Dapkus, Kaz. Burba, 
Ambroziunas, F. Sekeravičius.

Šv. Antano Draugystė: Pr. 
Bujanauskas, P. Dapkus.

Indiana Harbor, Iad.
Šv. Pranciškaus Draugystė: 

K. Vaišnora.
Šv. Rožančiaus Moterų Dr- 

gija: O. Mosteikienė, S. Lapi
nskienė.

Šv. Jono Krikštytojo Dr-ja: 
J. Joris, A. Ijapinskas.

Federacijos 42 skyrius: Z. 
Šalkauskas.

Sheboygan, Wis.
L R. K. Susivienijimo 62 

kuopa: M. Aldokauskienė.
Moterų Sąjungos 14 kuopa: 

A. Valentaitė.
Lietuvos Vyčių 51 kuopa: 

M. Šalvaičiūtė, J. Aldakaus-
kes.

šv. Onos: M. Stauskiūtė.

Statkienė, A. Panavienė, Ma- 68th ir Washtenaw Avė.) Įža-’ skoniu Lietuvos medus griež- 
ziliauskienė, A. Žagunienė. nga nemokama. Jokių kolek- tai skiriasi nuo amerikoniško 

Šv. Kazimiero Akademijos tų nebus. ' medaus.
Centras: S. Jurgaitė, V. Gal
naitė, B. Abromaitė, S. Rim
kutė, B. Kalvaitė.

Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjų draugijos: A. Alabur- 
daitė-Poškienė.

Dienraščio “Draugo” atsto
vai: L. Šimutis ir P. Jurgėla.

Dalyvavo trys daktarai: dr. 
P. Atkočiūnas, dr. J. P. Poš
ka ir dr. A. L. Račkus.

Advokatai: p. B. Mastaus- 
kas ir C. Česnųlis.

Mandatų Komisija 
A. Bacevičius,
A. Janušauskas,
A laburdai tė-Poškienė.

MARQUETTE PARK

P. čižauskas

PRANEŠIMAI
X Pp. Petkų (7117 So. Ar-

tesian Avė.) vyresnysis sūnus Malonu pranešti mūsų tau 
Domininkas, gana ilgoką lai- tiečiams, kad vasario 18 dieną 
ką išbuvęs Šv. Kryžiaus ligo- mūsų jau baigg egza.
ninėj, dabar yra grįžęs namo mįnuoti State’o Departmento 
ir kasdien žengia prie galu- Kxaminers, kurie išeidami 
tino pasveikėjimo. mus palinksmino, išsitardami,

X Šiomis dienomis p. R, k«d mūsų bankui nėra jokio 
Balzeko, kurs turi Hudson au- pavojais, rado viską gerame 
tomobilių prduotuvę. 6012 So. stovyje ir patarė toliau taip' 
Kedzie Avė., dukrytė Bronė, darbuotis. Iš to, matyti, ture- ( 
Englewood higli sclioolėj už- sime gerų pasekmių, 
baigė komercijos mokslą. Da- . Mūsų banke nerado prastų 
bar Bronytė kol kas daug gel- ir pavojingų paskolų, nes mes 

’bsti savo tėvuko automobilių neduodavome didelių paskolų 
bizny. Jai visame kame gerai apartmentamš nei kitų pana- 
sekasi, tuo.labiau, kad ši p-lė pavojingų morgieių. 
pasižymi geromis ypatybėmis. Dėlto, lietuviai turėtų pasi-t 

A. B. C. D tikėti ir drąsiai r,emti SAVO j 
____________ ĮSTAIGĄ, pasidėdlami pini-į
WEST SIDE $

Prasidės 7:30 vai. vak. Pra
šome visų atsilankyti, nes bus 
geriausių dovanų. Kas atsila
nkys, nesigailės.

POVILAS SEKRENCKI
Mirė Vasario 20, 1932, 1:30 p. 
pietų, pusamžio metų. Kilo iš 
Raseinių Apskr., Šilalės mies
to. Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Mikšaitė, 
3 dukteris Oną, Prancišką ir

Aleksandrą, sūnų Pranciškų, 
brolį Antaną, tris žentus, E. 
Chiech, J. Banta, IT,r. Galdi
kienę, O. Stimienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4320 So. 
Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, Vasario 24 d., 1932 m. 
iš namų 8 vai, bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo švenč. 
Panelės par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J S v". Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Suarus, Brolis Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Teief. 
Yards 1741.

visokia gamyba, išskyrus spi
rito (šio padidėjo), gerokai 
sumažėjo. Didžiausią sumažė
jimo tendenciją rodo arbatos

_ svarstymo (42 proc.) ir gil
zių gamyba (33 proc.). Alaus 
gamyba sumažėjo 15 proc., de
gtinės ir tabokos po 5 proc. 
Gamyba paskutiniu laiku su
mažėjusi dėl to, kad sumažėjo

Kol nebusi gana mokytas, tol skur- 
' džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka- 
I mo darbo. Skriaudžia Ir išnaudoja ne- 
I mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
.garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Makytam žmogui vteuo- 

' met ir visur lengva kovoti tiek už 
rolitiką, tiek už laisvę, tiek už di 
binlnkų ekonominius reikalus, 
daugiau turėsi mokslo, tuo geri 
ir laimingesnis bus tavo gyvenimaJ

K.Ak
mnM ™

Šioje naujoj ir gražioj ko
lonijoj tarp daugelio kitų dr- 
gijų yra ir S. L. R. K. A. 163 
kuopa, kuri ne tik kad prade
da smarkiai veikti, bet keti
na visas kitas CJiicagos kuo-1 Girdėjome, kad Juozas Ju- 
pas pralenkti. Žinoma, tai dar- dickas užėmė gana atsakomi- 
bščios valdybos nuopelnai, ngą vietą “Draugo” spauslu- 
Kad užtikrintų geras pasek- vėje kaipo zeceris. Pažįstame 
mes per vajų, kuris prasidės Juozą kaip seną West Sidės 
kovo l d., mūsų kuopa rengia gyventoją, gerą parapijoną ir 
didelį vakarą, kuris susidės iš pavyzdingą šaimynos tėvą.

REGULERIŠKI DEMOKRATU
KANDIDATAI

Primai), Utarninke, Vasario-Feb. 23
1932 m.

(x)JOSEPH G. CERNY for Presklent
, 1832 South 50tb Court, Cicero

(x) IERRY VITERNA for Town Clerk
1831 South. 49th Court, Cicero

(x> FRANK CUCHNA for Collector
T928 South Austin Boulevard, Cicero

(x) ANTON F. MACIE)EWSKI for Supervisor
5028 West 31 st Place, Cicero

(x) HENRY R. SCHWARZEL for Assessor .
1217 South 49th Court, Cicero

(x) NICHOLAS HENDRIKSE for Trustee 
1239 South 59th Court, Cicero

(x) THOMAS F. CULLEN for DIrectors of Llbrary 
Boord

4815 West 24th Street, Cicero
(x) DR. STANLEY A. DOVVIAT for DIrectors of 

Lfcrary Board
4729 West 12tb Place, Cicero 

Beųuleriškieji demokratų kandidatai pasižada:
1. Sulaikyti eikvojimą visuomeniškų pinigų.
2. Sumažinti išlaidas, ka<l tokiu būdu sumažinti taksas.
3. Pagerinti transportaciją — strytkarių, busų ir ele

vatorių.
4. Kovoti už žemesnes kainas gesni, elektrai ir tele

fonui.
5. Ant visados atmesti vandens ordinansą.
6. Išvien veikti su visomis pilietinėmis, teisinėmis ir 

gerovės orgftnizaeijoinis. ,
Iškirpkite šitą “sarnple ballot” ir nusineškite su savi

mi į balsavimo vietą UTARNINKE, VASARIO 23 D., 
1932 m. Ši« kandidatai yra žmonių tarnai.

Atsilankykite į susirinkimą šiandie, Panedėlyje Vasa
rio 22 d. flv. Antano parapijos svetainėje 8 vai. vakare 
ir susipažinkite su minėtais kandidatais.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurias Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums’
KAINA 10c

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

“DRAUGAS’’ PUB. CO., 

2334 Sq. Oakley Avr 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

FARMA
PARSIDUODA farma iš 50 akerii,. 

Pigiai. Kreiptis:
MYRTLE KOUTISKI 
4624 So. Farfield Avė.

l-mas aukštis

A/ %
’ R. ANDRELIUNAS *

(Marųnette Jewelry ' A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

z

AMERICAN BOSCH
noiv

>2
SUPER

HETERODYNE

RADIO

PRICE
OP PORMKR YIARS į

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

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

s.. "S

noiv
t)7

COMPLETE 
WITH TUBES

PS4TOOE eowa TOSE 
MDin-MD TUSE3

SOSEN ORIO WW 
FAST-HEATa DTE TOMS

TOLI BCH TOME 
KEKCTED TOME OOMTOOl 

VOIUME COMTEO*. 
INSTAMT STATOM HMMNO 

IINE-O-UTE TUMINO 
RECTKM>YNAMIC SPEAKBI 

COMPLETELY SHIELOED 
'ARGE CHASSIS—NOTAMIOGCT 

IS REAL FUBMITOBE RECE 
—39 IMCHES TAU

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

nesigailėjo pastangų, kad padaryti ko 
geriausios rūšies radio. O tą viską, pil
nai įrengtą jus gausite tik už $67.50. 
Kabinetas yra gražus kambario pa
puošalas. Prie pirmos progos pamatyk 
ir pasklausyk jį.

PIRK TĄ RADIO DABAR, KOL KAINOS TEBĖRA NUPIGfNTOS

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GRF.F.N VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 138 9

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Kepublic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iŠ ir 
į kitus miestus. /r--------------- ---------------------(
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Rm. z ižas
Namų Statymo Kontraktoriua 

1 ta ta u įvairiau sius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BBS*

————-------  1 1  ---- « 
Telef. Republlo BSBB

D. GRICIUS

w
GENE RALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip 1»

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlansioa
2452 W1ST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RTUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Namų Telef 

Republic BS88
Bapoa Telef 

Hemlock ISBT

JOHN YERKES
PI u m blog A Haatteig lAetnvU 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STKEET

Y




