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KINAI BLAŠKO JAPONUS; ATSIIMA POZICIJAS
JAPONAI GINČIJA SEKRETORIAUS 

STIMSONO PAREIŠKIMĄ
Tokijo nežino, kaip išsisukti iš 

Šanghajaus kovų

BOLŠEVIKAI ŽUDO PER SIENĄ
EINANČIUS IŠALKUSIUS RUSUS

25,000 RAKIETERIŲ 
NUŽUDYTA

NEAV YORK, vas. 25. — 
Anglų rašytojas Owen’as sa
vo naujoj knygoj “King Ori
me” pareiškia, kad J. Valsty
bėse veikia 1,000,000 krimina
listų ir kad nuo prohibivijos 
pradžios} iki šioliai krašte nu-

CHICAGOJE
IEŠKOMAS ĮTARIAMAS 

ŽMOGŽUDYS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PUOLA IAPONUS JAPONAI NORĖTŲ 
IŠSISUKTI

Cragino policija ieško R. 
Rootkovskio ijis gi Root), ku
rs anų dienų važiuodamas au
tomobiliu nukrito su mašina 

žudyta daugiau kaip 25,000 i nuo geležinkelio viadukto. Žu-
rakieterių (smurtininkų). Jie'vo jo žmona ir 10 metų amž.
patys tarpusaviai žudosi.

TRAUKIA TIESON 
LEIDĖJUS

ĮSIKŪRĖ 113 FILMŲ BAN- dalykų, kurie viduržiemy de- 
KROTAVO 200 dasi, buvo ir laikraščiuose ap-

________ 'rašyta. Štai dar vienas pana-
Lietuvos banko informacijų i &°s rūšies faktas. Sausio 25

skyriaus turimomis žiniomis, 
per paskutinius pereitų metų 
tris mėn. Lietuvoj buvo įsteig-

d. Gilionių kaimo ūkin. J. Bu
tkus išėjo lauko arti ir arė 
pora arklių beveik visų dienų.

ta 26 naujos pramonės įmonės, [ Nors arimas buvo ir neper- 
į kurias buvo investuota apie geriausias, bet kartais pava*

. e . . i4,6 mil. litų kapitalo. Žymies- sari ir blogesnio būna. Jį pa
stas. Buvo paimtas į ligoninę nė įmon^ yra <<Maįsto” I matę išėjo arti ir kiti ūkinin-
duktė. Jis pats lengvai sužei-

ŠANGHAJUS, vas. 26. — 
•Pra .'žluginti vakarykščiais lai 
įdėjimais Kiangwan’o bare, ki
nai ėnė pulti japonus Hong- 
k'*w Parke.

Kinu 19-ios armijos vadas

Bankininkas W. McCarthv 
iš Salt Lake City, Utah, prė- 
zidento Hoover’io paskirtas 
krašto finansų atstatymo ben
drovės board’o nariu. McCar-

ir iš ten išėjęs dingo. Jis ne
pasirodė nei žmonos laidotu
vėse.

dvkla Tauragėj, į kurių yra 
investuota apie 3,5 mil. lt. Pa

kai, kurie arė gal ne tiek rei
kalo verčiami, kiek dėl azarto

gal skaičių daugiausia buvo' ir geros temos ateičiai pasi-

ŠANGHAJUS, vas. 26.
Žiniomis iš Tokijo, japonu vy- yra demokratas. Šiai dvie- 
riausybė norėtų kaip nors iš- bilijonų dolerių bendrovei 
sisukti iš nelemtojo stovio Ša- va(įovauja buvusia Anglijoje 
ngliajuje, kur turi didelius ne- anibasadorius Ch. Dawes’as.

nusiskundžia turįs mažai amu-j pavvkimus kariaudama su ki- •____________________
nicijos. Šaukiasi Nankingo nais. Būtų negarbinga paliau-
vvriausyliės, kad pristatytų a ! ti veikus prieš kinus, o didžio- 
munieijos, ypač kulkosvaidžiu 1 sios valstybės jau netarpinin

kauja.

SUKILIMAI MANDŽIŪRI- 
JOJ PLINTA

ms.

KINAI ATSJEMĖ PO
ZICIJAS

ŠANGHAJUS, vas.
Kinų tarpe kilo nepaprastas 
džiaugsmas.

Japonai buvo įsiveržę kinų 
frontai) kyliu Kiangwan’o ba
rė. Priešakinės japonų jėgos 
jau buvo pasiekusios Kyung- 
kadaung’o miesteli.

HARBINAS, vas. 25. — 
! Atsižvelgus į tai, karas ga- Kinų kariuomenės sukilimai 
' Ii prasitęsti. Japonai kinų pa- prieš naujų tvarkų Mandžiū- 
veikimui turės sugabenti ke- rijoj plinta. Sukilėliai užsiima 
lėtų korpusų. Išsilėšuos, įsisko- plėšimais ir japonų gyventojų

25. — lins, štai, ir vargas valstybei, žudymais.

GINČIJA STIMSONO 
PAREIŠKIMĄ

Vietos japonų kariuomenės 
vartas gen. Tamon’as bolševi
kų reikalauja leisti jam nau
dotis rytiniu kinų geležinke-

AMERIKONAI
PAIMTI

BUS

TOKTJO, vas. 26. — Japo- liu, einančiu Vladivostoko link. 
nų vyriausybė ginčija J. Vai- Atsiklausta Maiskvos.
stybių sekretoriaus Stimsono ’ -------------------

Kur buvę nebuvę kinai pa- pateiškimų sutarčių reikale.
šoko puoliman prieš japonus Vyriausybė sako, kad japonai
ir atsiėmė iš priešo visas sa- kitaip žiūri į sutartis* negu1 -------------
vo pozicijas. ! sekr. Stimsonas. Ir šiuokart1 ŠANGHAJUS, vas. 26. —

Nors japonai minėtam ba-'pažymi, kad japonai prieš ki- Sudaryti visi planai, kad a- 
re sukoncentravo didžiausias nūs nekovoja, bet ginasi. Ja- tėjus pavojui iš šio miesto bus 
savo jėgas, bet prieš kinų puo-, ponai taip elgias, kaip elgtu- paimti visi civiliniai ameriko- 
limų negalėjo atlaikyti. ! si kiekviena valstybė, būdama nai, ypač moterys ir vaikai. 

Dabar, kaip pranešta, japo-1 Japonijos vietoje
nai ten koncentruoja daugiau
kariuomenės ir gabena sunldų- 
jų artilerijų.

Šis laimėjimas kinuose su
kėlė daugiau pasiryžimo nepa
siduoti priešui.

NUŽUDYTA 40 RUSŲ 
VALSTIEČIŲ

DAUG KATALIKŲ MISI*
JONIERIŲ YRA ŠANG- 

HAJAUS PLOTE

MOTERŲ BALSAVIMO 
TEISES

RIO DE JANEIRO, vas. 
25. — Brazilijos prezid'entas 
Vargas pasirašė įstatymų, ku
riuo pripažintos moterims 
balsavimo teisės ir per rinki
mus įvedamas slaptas balio- 
tas.

BUKAREŠTAS, Rumunija, LONDONAS, vas. 25. — 
vas. 25. — Bolševikų pasienio Vietos katalikų laikraštis “U- 
sargyba nužudė (nušovė) 40 niverse” praneša, kad Šamg- 
rusų valstiečių, kurie norėjo bajuje ir apylinkėse, kur vy- 
pasprukti į Besarabijų per už- ksta japonii kautynės su ki- 
šalusių Dniestro upę. Patirta, nais, yra daug katalikų misi- 
kad tuos valstiečius apleisti jonierių.
Rusijų stūmė skurdas ir alkis.

KOVOS UŽ MANDŽIŪRIJĄ

Sugriautoj kinų gyvenamoj 
daly Chapei veikė Šventosios 
Šeimynos Šventų Sielų, Gelbė
tojų institutas, ši įstaiga 1927

NANKINGAS, vas. 26. —-metais buvo apšaudoma ir su-

TURKAI NORI NAUJO 
KARO LAIVO

Kalbama, kad! kinų vyriausy
bė organizuoja kariuomenę, ku 
ri bus pasiųsta prieš japonus 
atsiimti Mandžiflrijų. Tos ka
riuomenės vyriausiuoju vadu 
bus paskirtas gen. Čiang Kai-TX)NTX)NAS, vas. 25. —1 

Turkų karo laivynui yra rei- Sekas.
kalingas naujas vėliavinis lai-, -------------------
vas. Senas vokiškas laivas jau WASHINGTON, vas. 25. —

BALTTMORE, Md., vas. 25.
Kun. C. E. Coughlin as iš n0> ka<j tas Root’as yra daug- na 5 lentpiūvės, trys pieninės,; ------------------

Detroito ir Mažosios Gėlelės patis, kad jis vienų savo žmo- 1 šilko apdirbimo fabrikas, 1 j Šiais metais Kaune, kaip
Radijo Sųjunga, Michigano nų norėjo tuo būdu užmušti, o siūlų fabrikas, 1 mielių fabri- provizoriškai apskaitoma, bus
bendrovė, traukia teisman vie- kitų, be šios pastarosios, už- kas, viena muilo dirbtuvė, vie- nugriauta namų nedaug ma
tos leidėjus Knox & OLeary, muSė- Buvęs jau ir kalėjime, ina krakmolo dirbtuvė, viena žiau, kaip pernai. Šiemet bus 

linų verpykla, viena odų diirb-: griaunami pasenę, apgriuvę ir

Koronerio teisme išsiaiški- įsteigta malūnų — 8, toliau ei-: kalbėti prisiminus šių žiemų.

kurie be atsiklausimo skelbia 
kun. Coughlin ?o sakomus per 
radijų pamokslus. Byla įneš
ta į federalinį teismų.

DIDINA MOKESTĮ UŽ 
* PASUS

PALEISTI 3 POLICMONAI tuvė, viena spaustuvė ir viena' pavojingi namai taip pat ir 
________ 1 stalių dirbtuvė. į Kauno priemiesčiuose. Vieuo-

Iš Cliicagos policijos depar- , Iš viso per 1931 m. buvo i-' 
tamento pasalinti trys polio- steigta. n3 naujl) jmonių . 
mona. - Johnson’as, Wynn>- rias tav0 inTestuofcl apie

; je tik Vilijampolėj numatoma |

as ir Tarleton’as, už kyšių ė 
mimų.

VVASHINGTON, vas. 25. — 
Žemesnieji kongreso rūmai pa 
didino mokestį už pasų išda
vimų nuo 5 ligi 9 dolerių. O 
pasų atnaujinianiui — nuo 2 
ligi 5 dolerių. Šis klausimas 
pasiųstas senatui.

ATIDARYS ORO UNIJĄ

BERLYNAS, vas. 26. — 
Kovo mėn. 20 d. vokiečiai atį

BRANGESNIS MIESTO 
TEISMŲ IŠLAIKYMAS

mil. lt. kapitalo. Per visus 1931 
m. apie 200 firmų bankrotavo 
arba pateko į sunkių padėtį. 
(1930 m. — 52 firmos), šių į 
firmij skolos siekia apie 27 j 
mil. lt. (1930 m. — 7,7 mil. lt.), j

nugriauti daugiau, kaip šešias- 
dešimt senų namų. Nemažiau 
namų bus nugriauta ir Šaa 
čiuose. Nors pats miestas per- . 
nai jau gerokai netikusių nt- 
mų prarado, tačiau ir čia Šie
met namų numatyta nugriauti 

eilė.visa
Pranešta, kad žymiai pa- išturiu apie 10,5 mil. lt. tenka 

brango Chieagos miesto teis- užsienių kreditoriams. Grynas
mų išlaikymas. Reikalinga di
desnė išlaidų sųmata.

APSKRITIES SĄMATA

kreditorių nuostolis apytikriai 
vertinamas vietos firmos apie 
6 mil. lt. užsienių — apie 3,7 
mil. lt. Didžiausias firmų skai
čius bankrotavo lapkričio

JAPONŲ IŠDIDUMAS 
BLANKSTA

Cook’o apskrities išlaidų sų- gruodžio mėn. (apie 100). Va-
da'ry's nuoiaUni“ ^?!tlMtiką mata P“™0^. N™a‘yta J7 ržy«nt'! "įmokėtas sko- 

susMekin,, “n Brazilija. ™.'Taai lslaH Ne’ Per 1931 ™ ’wv®
Bus naudojamas orlaivis i"'"'1"1 ^mata 1,586, (1930 m. - 1,351). Be-
Graf Zeppelin”, paskiau ki- kla'S m*ll,Jon“s doL snmazin. ndra ,kol, suma siekia 7 miI.

ta. it. ,(1930 m. — 5,4 mil. lt.),
protestuotų vekselių ir skai-

oru

<<
ti orlaiviai. Ši oro linija bus 
apie 5,000 mylių ilga.

ĮŠVENTINTAS VYSKUPU čius ir suma š. m. žymiai išau- 
1931 m. buvo protestuotago.Šanghajaus daly — Siccawei.,

Šis priemiestis (miestelis) y-l Vakar švenčiausiojo Vardo 201,900 vekselių už 66,7 mil. 
ra kaip ir katalikiškas, nes katedr°Je monsign. S. Bona lt (1930 m. _ 127,200 vekse- 
gyveua daugiau katalikų kaip iSventintas vyskupu. Naujas už 49 uūl. it). Namų sta- 
kitų žmonių. j vyskupas yra nuskirtas Gra- per 1931 m Lietuvoj

Siccawei miestely yra dvi nd Island’ Neb., vyskupijai, smarkiai plėtės. Iš viso buvo

BUVO ŠILTA DIENA
' pastatyta 2,105 gyvenami na- 
,mai ir 1,537 kiti trobesiai. Į
juos buvo investuota apie 66 

Vakar buvo tikrai šilta die- miL lt Daugiausia statyba
na. Popietį buvo 66 laipsniai 
šilumos. Normali temperatūra 
turėjo būt apie 36 laipsniai.

KREIPIAMASI Į TUR
TUOLIUS

keltas gaisras. Trys šoviniai 
krito į koplyčią, kurioje tuo 
metu meldėsi seserys vienuo
lės, bet nesprogo. Prancūzas 
jėzuitas kun. Jaeųuinot’as puo 
lėsi gelbėti instituto įnamius. 
Tris kartus jis sužeistas, bet 
jam pavyko laimingai saugeo- 
nėn vieton išvesti vienuoles ir 
kitus asmenis.

katalikų bažnyčios, karmeličių 
vienuolynas, seminarija, dvi 
našlaičių prieglaudos ir kata
likiška spaustuvė. Ten gyve
na apie 2,000 seserų vienuo
lių.

Tarptautinėj Šanghajaus 
srity pranciškietės veda mie? 
sto ligoninę. Gailestingumo se? 
serys turi ligoninę prancūzų
koncesijoj, savo centro namus j , —---------
ir kitas kelias įstaigas. j Cook’o apskrities teisėjas

Sanghajuje daug jėzuitų mi-| Jarecki’g ragina didelius tur
ai jonieriauja. Jie veda ten ka-Įtus valdančius užsimokėti 1930 
talikų universitetą ir kitas mo-įmetu mokesčius, 
kyklas. Penkiose parapijų ba-

plėtės Kauno mieste. Miesto 
savivaldybės žiniomis, 1931 m. 
į Kauno namų statybą inves
tuota apie 40 mil. lt. (1930 m. 
— 28 mil. ltl 1929 m. _ 15 
mil. lt.). Lietuvos banko žinio
mis, žymesnė namų statyba 
buvo dar Klaipėdoj (investuo
ta 2,9 mil. lt.), Šiauliuose (2,5 
mil. ltl), Tauragėj (2,5 mil. 
lt), Alytuj (1,8 mil. lt.), Tel
šiuose (1,7 mil. lt.).

netinkamas. Kalbama, kad gal Senatas patvirtino New Yor- 
Anglijoj bus dirbdinamas nau- ko teisėjo Cardozo paskyrimą Šventų Sielų Gelbėtojos tu
jas turkams laivas. į vyriausiąjį krašto teismų. ri dar du kitus namus kitoj

Žnyčiose dirba kunigai jėzui
tai, pranciškonai ir viacentė- 
nsi.’

Tietrytuose nuo Šanghajaus 
yra jėzuitų vedama Zi-Ka-Wei 
observatorija.

UŽ SUKTYBES RINKI
MUOSE VIDURŽIEMY ARIA

Už suktybes rinkimuose vie
nerius metus kalėti nubaustas 
John Boraieke. *

ŽENEVA, vas. 25. — Jar 
ponų atstovybė T. Sųjungos 
taryboje reikalauja, kad į bū- 
simųjį nepaprastų T. Sųjun
gos suvažiavimų pakviesti ir 
nepriklausančias Sųjungai va
lstybes, kurios ypač interesuo
jasi T. Rytais. Japonai tikisi 
gauti “patarimų”, kad! išsisu
kti iš savo negarbingų žygių, 
prieš kinus.

Pirmiau japonai atkakliai 
priešinosi, kad į Sųjungos ta
rybų pakvietus kad ir J. Val
stybes.

SOCIALISTAI UŽ HIN- 
DENBURGĄ

BERLYNAS, vas. 25. — 
Vokiečių socialdemokratų pa
rtijos vadas Breitscheld’as pa
skelbė, kad prezidento rinki
muose socialistai balsuos už 
Hindenburgų.

DAUG MOKESČIŲ UŽ 
GAZOLINĄ

SPRINGFIELD, UI., vas. 
25? — Valstybinių mokesčių 
už gazoliną praėjusiais metais 
šioj valstybėj surinkta dau
giau kaip 30 milijonų dolerių.

ORO STOVIS

Joniškėlis, Biržų aps. Kad į CHIC.5GO IR APYLIN- 

šicmet nėra žiemes, visiems KĖS. — Šiandien saulėta ir 
l aišku ir jau daug nežiemiškų Šilta.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Vilniaus krašte, lietuvių sąjūdis didesnių su
nkumų ir daugiau kliūčių suranda.

Kol Pilsudskis valdys Lenkiją, Lietuva 
visada turės akylai budėti. Jis iš pasalų užė
mė Vilnių, bet kas gali žinoti, ar jis nesiren
gia dar panašių žygių daryti. Jis nenormalus 
žmogus. O iš tokių visko galima laukti. Dėl 
lo mūsų tauta turėtų stiprinti savo jėgas. 
Ji turėtų auginti savo viduje atsparumų, p 
traukiant į vieningų darbų visas gyvąsias 
tautos jėgas, konstituciniais dėsniais sunor- 
muojant Lietuvos vidaus politinį gyvenimų, 
be ko tautoje vienybė neįmanoma. Lietuvių ' 
tauta turi būti taip susiorganizavusi ir stip
ri, kati ne tik užpuolimų neturi bijoti, bet 
turi būt pasirengusi, atėjus patogiam laikui, 
Vilniaus kraštą atvaduoti.

MŪSŲ SENELIŲ LIKIMAS

t t

E — DIENOS KLAUSIMAI

VILNIUS IR PILSUDSKIS

Nesenai buvo pranešta, kad Vilniuje lan
kėsi maršalas Pilsudskis ir ten išbuvo keletu 
dienų. Jis “ta proga” dalyvavęs Vilniaus 
apygardos kariuomenės karo “žaidimuose.” 
Taip pat įdomu, kad tuo pačiu laiku Vilniuje 
lankėsi vienas prancūzų kolonijų gubernato
rius.

Liet. Kat. Vakarinių Valstybių konferen
cijoj, įvykusioj vasario 14 d., tarp kitų daly
kų, atkreiptas dėmesys į lietuvių senelių li
kimų Amerikoje. Priimta ir 'revoliucija, pri
tariant Labdarių Sąjungos pastangoms įstei
gti seneliams prieglaudų tam tikslui nupirk
tam ūkyje prie Chicagos miesto.

Gražus tai nutarimas. Tik žiūrėkime, kad 
jis nepasiliktų vien tuščiu nutarimu, kad ne- 
paliktumėm vienus labdarius tuo kilniu ir di
deliu reikalu rūpintis. Jis yra visos mūsų 
plačiosios visuomenės reikalas.

Šiandien visose lietuvių kolonijose yra 
senelių, kurių būtis nepavydėtina. Jie skurs-

I
DRAUGAS Penktadienis, vas. 26 d., 1932

Įėjimuose ir tik po to, kaip kas yra pats nuovargis? Be- 
Gandhi su anglų valdžia pa- tirdami nuovargio priežastis, 

mokslininkai suradb, kad nuo
vargis yra tam tikras kūno

MOTERŲ JUDĖJI
MAS INDIJOJ

darė laikinas paliaubas 
vėl 'buvo paleistos.

Dalyvaudamos Gandbi skel- apnuodijimas. Žmogui bedirbus savo šilkinius, aksominius 
ir kitokius brangius rūbus, ku- biamame laisvės judėjime, In-bant kūne atsiranda daug vi-

*■»•• A l A * • Ii 1 I *riuos Gandbi 'įsakė sukrauti , 
vienų didelę krūvų vienoj Bo
mbėjaus aikštėj ir sudeginti. 
Tai buvo 1921 metais. Mote-

dijos moterys aktingai dialy-1 šokių atmatų, suvaitotų nie- 
vauja ne vien kovoje už savo'džiagų, kurios užteršia ir tar- 

tėvynės nepriklausomybę, liet Į t um užnuodiją kūnų. šitų už- 
ir už savo laisvę ir teiseų, ku-i teršimų kūnas gali pašalinti 
rių jos iki šiol neturėjd. Jos'tik per ilgesni laikų ir šiam 
nebėra daugiau sienomis šy- tikslui reikalinga, kad kūnas

Šiais laikąis Indijos mote 
ris jau. nebe tas užguitas, Ii- j 
kimo nuskriaustas sutvėrimas,,
kokia ji buvo prieš 20 - 30!178 °“",lhi taip »mt dl
■et*. Per palyginamai truin- ’llolė8 ver"''s » ........... . . , . , _
pų laiką Indijos moteris atsi tU° Parėl,lė lalsv^ judėjimą atskirtos nuo pasauno, visiškai ilsėtųsi, kaip tai bu-

Yra sakoma, kad Pilsudskis Vilniaus kra
štą mėgsta labiau, negu Lenkiją. Jis dažnai j ta ir medžiagiškai ir dvasiškai. Nekantrieji

palaidojo vergijos pančių ir 
žymioj daly atkovojo joms pri 
derančias teises.

Indijos moterų judėjimas y- 
ra ankštai susijęs su indų tau
tos vado Gandlii politiniu vei
kimu. Tik dėka Gandbi žygia
ms, Indijos moterys rado ga
limumo apleisti savo namų šie 
nas ir išeiti viešumon. Dėka 
jam, indės numetė nuo savo 
veidų šydus, kuriuos jos mu
sulmonų papročiu, nešiodavo, 
ypač Indijos šiaurėje. Tiesa, 
indi} tikyba neverčia moteris 
pridengti savo veidus šydu, 
kaip tai buvo pas mahometo
nus, bet nuo septinto šimtme
čio, kada Mahometo mokslas 
pasiekė ir Indiją, tas paęro

medžiaginiai.

Kada užpernai Gandbi su 
savo pasekėjais pradėjo žygį 
į pajūrį, norėdamas sulaužyti 
anglų įstatymus, gaminant 
druskų iš jūrų vandens, pul
kai moterų buvo pasiryžę žy 
giuoti drauge. Bet Gandbi jas 
nuo to žygio sulaikė, — per 
daug jau jis buvo sunkus ir 
pavojingas. Užtat jis savo tau 
tiečianis davė kitų uždavinį. 
Tai vadinamas “picketting” 
— propaganda, Kurių varė vy 
rai ir moterys, be amžiaus 
ir . luomo skirtumo. Tūkstan
čiai jaunų mergaičių ir pagy
venusių moterų ištisas dienas 
stovėdavo prie krautuvių, pa
rduodančių svetimas prekes a- 
rba svaigalus, ir visokiais bū- 

sa-

jos mokosi drauge su savo na miege, 
broliais ir net išsikovojo bal- i Buvo daromi šitoki bandy- 
savimo teisę. Nebetoli tas lai-'niai. Paimta pavargusio žmo- 
kas, kada Indijos moterys sa- gaus kraujo ir įleista kitam 
vo teisėse susilygins su Euro
pos moterimis.

gerai pasilsėjusiam ir išsimie
gojusiai!) žmogui. Ir pasirodo,

Kova dėl Indijos nepriklau-. kad tas pasilsėjęs ir iftsimie- 
somybės vėl atgijo. Gandbi, jo gojęs žmogus staiga pradėjo 
žmona, ir daugybė indų lais-; justi nuovargį ir užsim 
vės judėjimo varių sugrūsta r, miego. Taigi užterštas pavl 
kalėjimus. Ir Indijos moterį-j gūsio žmogaus kraujas suke^
m® šioj kovoj, lie abejo, dar 
teks suvaidinti žymų vaidme
nį. O kad jos kovoti moka, tai 
įrodė gyvais pavyzdžiais.

“M. R.”

GAL APSIEISIME 
IR BE MIEGO

Vilpių aplanko. Ir nebe reikalo. Pilsudskis 
yrių lietuvis. Vilniaus krašte jis turi dvarus, 
įteigi jo tautyliė ir nuosavybė traukia jį į 
sąVo kraštą. Tai gera ir gražu. Deja, Pilsud
skis skaudžiai paniekino savo tautybę. Jis 
sayo tautą išdavė ir ne tik nuėjo svetimiems 
tarnauti, bet, būdamas lietuviu, visą Vilniaus 
kEĄŠtą užgrobė ir Lenkiją! pavedė. Jei ne 
Pilsudskis, tokios kruvinos skriaudos Lietuva 
gul būtų nepatyrusi. Ne kas kitas, bet Pil- 
sodskis Vilnių užgrobė. Želigovskis buvo tik 
ją įrankis.

Svetimiems parsidavęs žmogus yra pavo- 
jingesuis savo tautai, negu svetimtautis prie
šas. Jei mes nebūtume turėję sulenkėjusių ir 
suvokietėjusių lietuvių, Lietuva būtų daug 
laimingesne ir stipresnė buvus. Be abejoji
mo, kad ir Vilniaus krašto būtume nenustoję.

Pilsudskis, Želigovskis ir kiti, užėmę Vil
nių, siekė ir visą Lietuvą pavergti, prie Len
kijos prijungti. To fakto mūsų tauta netu
rėtų pamiršti. Dažnas Pilsudskio lankymasis 
Vilniuje nereiškia vien tik jo prisirišimą prie 
savo dvarų. Jis stengiasi Vilniuje užgniaužti 
lietuvių tautinį veikimą ir ten stiprina lenkm 
poziciją. Po kiekvieno Pilsudskio atsilankymo

tiesiog keikia savo likimą ir pyksta ant savo 
tautiečių, kad juos apleido. Ne mažas lietu
vių senelių skaičius yra svetimtaučių ir val
džios išlaikomose prieglaudose k. a. Oak Fo- 
rest ir kitur. Jie ten dvasiškai tikrai skursta, 
bet ir pats jų išlaikymas ne toks, prie kokio 
lietuviai įpratę.

Dėl to verkiant reikia rūpintis lietuvių 
prieglaudos steigimu. Nors dabar sunkūs lai
kai mus užklupo, tačiau nenuleiskime rankų. 
Nors ir mažiau dabar žmonės gali aukoti, bet 
jeigu jų atsiras didesnis s^^^s^mo 
darbą netrukus galėtumėm pradėti. Šiandien 
bet kokiam visuomenės darbui dirbti reikia 
daugiau darbininkų, negu prieš kelis metus 
jų reikėjo. Tari, Liet. Kat. Vakarinių Valsty
bių konferencija ir kreipėsi į visą lietuvių 
visuomenę, kad ji ateitų Liet. Labdarių Są
jungai į talką. Bendrai dirbant daug grei
čiau taip reikalingą lietuvių senelių prieglau
dą pastatysime.

Daugelis žmonių yra labai 
nepatenkintų, kad reikia tiek 
daug laiko sugaišti miegui.

tys įsigalėjo ir indų moterų j dajs ste„K<lav’osi atMwtJ

. , . vo tautiečius ką nors tose kraunnj lmtaj. Paprotys tuokhma-j tūvėse pj].kti Net t„rti„sosJ Gydyt(,jai sako, esą kiekvie- 
zam uis vai us, ’uris 1 -1 šiol ,nokvtog ir au|;št„s kilmės nio-1 nain žmogui reikalinga miego- 
.dar nėra išnykęs labiau atsili- atsMavusios ,Gan, ,į apie g valandas kasdien, va.

dhi mokslui, laisvu noru eida-i dinasi, lygiai trečdalį p.iros.kusiose Indijos provincijose, 
taip pat paeina iš anų laikų.

Gamihi vadovaujamas, dide
lis indų tautos judėjimas ne
priklausomybei iškovoti prasi

vo tų agitatorių pareigas. I Kitaip sakant, išeina, kad sa-
• • • 1 

Kada Gandhi buvo padėtas į 
į kalėjimą, — o drauge su juo

vo gyvenimo trečdalį žmogus

as mėginau 
kovoti su krizių

(Galas)
Su dideliu vargu ją nuraminau, pa- 

siūlydaniaą eiti pažiūrėti karvių.. Ji su
tiko, bet pirmiau paklausė, kokių yra kar- 
vių. '

— Žalių ir margų, — atsakiau aš.
— O katros geresnės?
— Margosios.
— Dėlko?
— Žalosios duoda tik paprastą pieną, 

o margosios — tiesiog grietinę, — paaiš
kinau.

Sulig, šiais žodžiais, mano Zabelytė 
tik padrykt prie antros daiktų dėžės, iš
sitraukė lėkštę ir sušuko:

* — Einam!
— Bet kam toji lėkštė? n ilsteliu u

aš.
— Kam? — pamėgdžiojo ji mane. — 

Ar aš nesakiau, kad tu nieko nenusivoki! 
Juk žinai, kad aš dar niekad neragavau, 
tik pamelžtos iš karvės šiltos grietinės.

Tvarte karvių neradom. Nuėjom į 
lanką. Zabelė jau buvo bešokanti vieną

lia nuovargį ir miego norą. 
Suradus nuovargio ir mie

guistumo priežastį, dabar pa
silieka tiktai surasti priemo
nių šitai priežasčiai pašalinti 
Būtent, reikia surasti būda pa
šalinti iš kraujo darbo atina 
tas bei suteršimą ir išvalyti 
kraują. Mokslininkai dirba ir 
tikisi šio pasiekti. Jei šitai pa
vyktų, tai reikštų, kad žmo
gaus amžius pailgėtų visu tre
čdaliu, nes miege žmogus ne
turi sąmonės ir todėl miegą 
negalima pavadinti gyveniniu.

NAUJA KNYGA

PALAIMINTAS 
KUNIGAS JONAS BOSKO 

Jo Asmuo

turi pramiegoti. Tiesa, ne vi
si miega po 8 valandas. Yra 
tokių, kurie miega tik po 6 va
landas ir dar mažiau, bet vis- 
tiek visi miegoti turi ir tai

dėjo 1919 luptais, kada jis iš Pateko ! kalėjimus apie 40,000 
indų laisvės kovotojų, — bu
vo uždrausta ir ta propagan
da, ir motorų. sąjungų veiki- ...

T , «, . a ! palyginti neinaz.au
mas. T ta uždraudimą mote-/ Z . . , . u,,,.; tov i, i . , i Gyviai, kurie lietini šilto dinys. iuii pusk su dau
rvs atsake didžiulėmis demon- J n... 'krjiūn <. rolknlania trvveni- 8>ue paveikslų. Kaina $2.->0.stracijomis. Kalkutoj, Bomba-j krauJ°’ ° reikalauja gyveni- u t , , , ,
.... • v, „ vnlv Kaikas gali pasakyti, kadju,j ir kituose Indijos didmies-1 u>ui šilumos, kaip muštu, , , ,

• i..;.i.n: 'snns sunkiais laikais tokiūciuose buvo surengtos eisenos, zuzla1’ dnezai n kiti šliauži--
jis nuolat ragino susirinkusius J kuriose dalyvavd dešimtys tū-, kąi, atėjus šaltcsmam laikui, į "yld^tiuka

kstenėių nmterų, apsitaisiusių įužinit‘ga ir atbunda tiktai po-l .... ..
savo gnmvbos gelsvomis lini-'vasarį, orui alS.lus, šillakra,,- P^-kaityt, suspaudimo lai- 
nėmis skraistėmis. Veltui an-tjai gyviai, turialaiui šiluma;/'8- . ku"- B/°
glt) valdžia mėgino tas milži lsavp kūne, gyvena ir šaltam ku<h y^teje piaieiuo daug oio- 
niškas demonstracijas ižaklai/r^ atėjus.
(lyti, — indų moterų. pasiry- Betiriant miego priežastis,/“ lalli« 'arKsta,K"i 1,l;-

savo tautiečių pareikalavo boi 
kotuoti svetimus rūbus ir,iš 
svetur 'n^lįiŠb^rrtTTsraTi'diriiiTa. 
Gandbi- kvietė visus indus, y- 
pač moteris, sėsti už verpstų 
bei\ staklių Ir dėvėti tik savo 
darbo rūbus. Gausinguose, da
žnai šaukiamuose • mitinguose

boikotuoti anglų audinius - ir 
nevartoti alkoholio.

Ir Gandbi pradėtame lais- 
Vienos valstybės Ženevoje kalba apie v^s judėjime didelį vaidmenį 

nusiginklavimą, o kitos, Kinija ir Japonija, sulošė kaip tik Indijos mote- 
kariauja. Ar nebūtų gera nusiginklavimo ko- į rX8’ kurių šimtai tūkstančių 
bferenciją perkelti iš Ženevos į Šanhajų, kur į persiėmė tautos vado skelbia- 
eina kruvini susirėmimai tarp kinų ir japonų. Į mais obalsiais. Jos sunešė vi-

margąją melžti, bet aš pasakiau, kad lan
ke niekas karvių nemelžia.

— Dėlko — pasiteiravo ji. *
— Matai, mieloji, kaip čia tau paaiš 

kimls,—stengdamasis išlaikyti rimitą vei
dą, tariau aš savo žmonelei, — žinai, kar-

Darbai ir Auklyba

Tai lietuvių Saleziečių lerH

paaiškėjo, kad miegas yra nuo tuvių. 
Vargio pasėka. Žmogus nori

žimą nepalaužė net policijos 
bambuko lazdos ir šautuvų 
buožės. Šimtai jų atsidūrė ka- miego kaip tik pavargsta. Bet

RETOS KNYGOS IR KEISTI 
LAIKRAŠČIAI

Seniau knygų mėgėjai ir jų kolekcio
nieriai daugiau dėmesio kreipdavo ne į 
knygų turinį, kiek į jų apdarus. Dėl to

vės yra moteriškoj giminės, labai kuklios... , anksčiau knygų aptaisvniui būdavo var-
jos tiesiog gėdinasi, jei jas melžia dienos 
metu!...

Zabelė neatsakė nei pusės žodžio, tik 
kažkaip keistai į mane pažiūrėjo...

Po pietų išėjom pasivaikščioti. Kely 
sutikom vaikėzą, bevedantį veršį.

— Kur vedi šį gyvulėli ? — paklausė 
Zabelė.

, — Pas Joškų piauti, nes, ana, vakar 
nupirko!

— Šį nekaltą veršelį piauti? — pa
kėlė ji triukšmą, kad net vaikėzas nusr 
gando. Sakyk tuojau, kiek jis kainuoja?

' S * • ’ • •Ir nupirkusi — veršį, ji man liepė 
jį vesti namo, o pati ėjo toliau. Į pavaka
rę ji grįžo, ančių ir žąsų, kurias ji atpirko 
iš sutiktų kely moterėlių. Aš stvėriausi 
sau už galvos. Sudie taupumas ir gyveni
mas ūkyl ‘ ,

Anksti rytą, dar prieš jorkšyro skers
tuves, išvažiavom atgal j miestą, nes bi
jojau, kad Zabelė gali supirkti visos apy
linkės gyvulius. J.. Vabjalkšni8.

' X

tojaina ne tik audeklas, šilkas, pliušas, 
veršių bei kiaulių oda, bet ir kita įvairi 
medžiaga. Pasižymėjęs meniškais darbais 
knygrišys Kersten savo raštuose pasakoja 
kad įvairių knygų aptaisytnui jam teko 
panaudoti beždžionių, krokodilų, varlių, 
driežų, ryklių, kralikų, šunų ir net žmo
gaus odą.

Jautrus žmogus knygą žmogaus odos 
apdarais mestų su pasibiaurėjimu į šalį. 
Tačiau žmogaus oda, kurią apdirbus sun
ku atskirti nuo veršio odos, knygų ąptai- 
symui buvo vartojama dažniau, negu kaif 
yra manoma. Štai keletas pavyzdžių.

Žmonių oda knygoms aptaisyti buvo 
vartojama jau 16-aine šimtmety. Pasako
jama, kati vienas žiaurus valdovas Vokie
tijoj įsakęs nužudyti savo prasikaltusį 
tarną ir jo odą aptaisyti naujai įgytas 
knygas. Vienoj senoviškų knygų bibliote
koj yra žmogžudžio gyveninio aprašymas, 
kuris aptaisytas į jo paties odą, nuluptą 
įvykdžius mirties bausmę.

Prancūzų revoliucijos laikais žmonių 
odos vartojimas knygų apdarams buvo v- 
patingoj madoj. Viename Paryžiaus mu
ziejuj yra išstatyta 1793 metų Prancūzi
jos konstitucija su žmogaus odos apch- 
rais. Imperatoriaus Karolio V istorija 
taip pat panašiai aptaisyta.

Knygų apdarams daugiausia būdavo 
vartojama pasmerktų mirti nusikaltėlių 
oda. Bet būdavo atsitikimų, kati žmonės 
laisvu noru paskirdavo savo odų šiam 
tikslui. Taip garsaus prancūzų astronomo 
Flammariono bibliotekoj vienas tomas jo 
veikalo “Dangaus kūnai” esąs aptaisytas 
vienos grafienės oda. Būdama didelė Fla- 
mariono gerbėja, ji pati testamentu užra
šiusi savo odą tam tikslui.

Kaip dabar, taip ir anksčiau tokios 
knygos buvo laimi aukštai vertinamos, ne 
kalbant jau apie paprastas knygas. Kaip 
brangios anais laikais buvo knygos, gali
ma spręsti iš to, kad vienas knygų mėgė
jas 15-aine šimtmety už romėnų rašytojo 
Livijaus raštus atidavė savo namą.

—___o—

Greta retų knygų yra ne mažiau re
tų ir keistų laikraščių. Bene snvotiškiau- 
sias iš visų kada, nors išėjusių pasauly 
laikraščių bus “Elgetą laikraštis,” kuris 

, ėjo Paryžiuj. Šiame laikrašty buvo paduo

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

dami platūs sąrašai vestuvių, krikštynų, 
pakasynų, atlaidų ir panašių iškilmių, ku
riose elgetos galėdavo ką nors daugiai 
laimėti. Be to, laikraštis talpindavo įvta 
rių labdaringų įstaigų bei asmenų sąri 
šus ir jų adresus ir kitas elgetas liečian
čias žinias.

Londono spaudos klubo bibliotekoje 
yra vienas ekžempliorius “Paskutinio pa
saulio laikraščio”, kurio buvo atspausdin
ta iš viso 24 ekzemplioiriai. Šito laikraš
čio atsiradimo istorija laimi juokinga.

1923 metų vasarą vienas misijonierius 
Šanchajuj išpranašavo, kad tų račių metų 
rugsėjo mėn. 23 d. lygiai 12 valandą bus 
pabaiga pasaulio. Ryšy su tuo pranaši vi
nių, vienas Šanchajaus laikraštis išbudo 
sjiccialų priedą, skirtą pasaulio pabaigai, 
pavadindamas jį “paskutiniu uasaube lai
kraščiu. ’ Laikrašty tilpo prane’imų, že
mėlapių ir žii.ių, liečiančių pasaulio pa
baigą. Laikraščio gale buvo pažymėta, kad 
sekantis' nuim ris jau išeis danguje. Iki 
12 valandai laikraštis buvo paruoštas 
sjmudai. Bet atspausdinus vos 24 ekzetn- 
pliorins, kiniečiai darbininkai, laukdami 
pasaulio pabaigos, metė mašinas ir išbė
giojo. Tokiu būdu šis “paskutinis” laik
raštis patapo didele retenjbe. Londone 
esąs ekžempliorius yra vienintelis Euro
poje. “M R.”

neinaz.au
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Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų — užsisakyk 
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN - AMERICAN 
LINIJOS didžiuoju laivu 1

Frederik VIII Gegužio-May 28,1932 11 Vai. 
Ryto

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj.

Jei ketini aplankyti Lietuvę šiais metais, tai tuoj kreipkis į 
mus dėl pilno paaiškinimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu 
arba laišku.

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelio
nei reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokume
ntų gavimas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis iš- 
anksto. Jūsų reikalus aprūpins

iiDRAUGO99

2334 So. Oąkley Avenue
M
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I DRAUGAS t Penktadienis, vas. 26 d., 1932

PAPUSTO PENKTUKO VAIDMUO
. ___________ \

________ i —Aš esu Penktukas. į Paprastas žmogus nesidomi,
Rašinskienė grasina Stancikui. Janušausko SU- —Aš esu nemalonus parduo- kiek jis praleidžia tabakui, pa-1 

praizai Stulginskui. Vai’kalieilė netoli Gilie- tuvių ir sankrovų saviniu-.silinksiuiniinahis, teatrams, ge
nės, Mandraviekas - Valančiaus, Žolynienė kam8« J rimams ir kitokiems, kad ir
- Rėkaus, Kondratas - BugenUvičiaus, Ro- t e8U meukas ielU L-kaiiugiems reikmenims.

LENKTYNĖS TO VISU FRONTU

vaitienė - Balsio.
Praleidžia. Taip. Gal ir reikė-

LIETUVIAI AMERIKOJE 

PITTSBUR6H, PA WĖŠT PULLMAN. ILL,
----------i— i ____________

Jau kelis kartus laikraščiu- X Vasario 21 d. Šv. Kry- 
uose tilpo žinutės apie Seserų žiaus ir Šv. Juozapo draugi- 
Pranciškonių vajų. Nemažai jos buvo surengusios kauliu-

ja turi labai gerų dovanų lai
mėjimui.

Rep,

TĖVŲ MARIJONŲ MIRAJOS 
GAVĖNIOS SIETU

Skaitydami laikraščius kai- sykiu padalyti 62,00 balsų lio- —nesu toks vertas, kad

—Aš nesu gana didis gauti:jo ar nereikėjo. Ir nieko ne-'geraširdžių asmenų tuo domi- kų žaidimų vakarėlį parap. 
au kaklaryšį. ;sako. O kai reikia aukoti pa- nes tai liudija iš įvairių salėj, parap. naudai. Publikos

kada užtinkame žinių, kad to-Idą! Linkime p. Gudėnuiir to- u» niane nupirktų gazolino, priekabių ir išmetinėjimų, 
kie ir tokie žmonės, tokiame I liau tokiais “žingsniais pir- avaiyUės> drabužio ar kitko. Nuosavybės savininkai t

rapijai, tai išranda visokių lietuvių kolonijų prisiųstos susirinko pilna salė, net sta-

ir tokiame darbe rodo nepa- myn eiti. 
prastos ištvermės, didelio pa- 
siryžįmo savo tikslui pasiekti.

aukos. liukų pritrūko. Buvo gerų do-
Nuosavybės savininkai dau- Ne per senai mūsų Seserims vanų. Parapijai pelno liks 

—Aš nesu nei tinkama do- ginu išmoka viešųjų mokyklų Kko lankytis dviejose parapi- daugiau kaip 50 dolerių. 
Vadinas, katalikiškos spau- vana kitam duoti. išlaikymui/ negu parapinių jose, kur žmonės, pamiršę sa-1 X Vasario 22 d., plačiai pa-

dos platinimas po visas lietu-1 —Tačiau} tikėkite man, kai
Bet, sustoję prie “Draugo” j vių kolonijas, pasidėkojant as įeinu bažnyčion, tai esu 

vajaus kontestininkų ir pa- Į mūsų energingiems darbuoto- svarbus pinigas.

mokyklų palaikymui, ir nieko Vo skurdų, ir prispaudimų, au- garsėjusių biznierių pp. A. ir 
nesako ir, tyli. kojo sulig savo išgale vajaus B. Sucilų rezidencijoj buvo la-

Sajiysite, kad nuomininkai tikslui. Viena iš šių parapijų bai jaukus pakylėlis. Mat, tų
žvelgę, kaip jie kasdien vieni į jams, sėkmingai eina. Ko dau-' Ir Penktukas, taip kalbėda-! nemoka mokesčių viešųjų mo- yra &v- Trejybės, Newark, N yakarų mūsų klebonas A. Lin- 
kitus veja ir pralenkia, neabe-jgiau bus išplatinta katalikiš- mas apie save, nemelavo, betlkyklų išlaikymui. Betgi nuo- kur klebonu yra uolus įr kus baigė parapijos lankymų, 
jotinei, pripažinsime, kad snn-1 kų laikraščių, to susiaurės dir- pasakė tikrų tiesų. mininkai moka nuomų, o savi- vkllJ mylimas gerb. kun. I. Ponai Sueitai, kaip kasmet,
ku būtų rasti energingesnių ! va visokiems bedieviams, ku-• Nors šiandien pragyvenimas ninkai turi tiesioginai atsilv- Kelmelis. Čia aukų surinkta taip ir šį kartų turėjo dau
žmonių, kai mūsų vajininkai 
— katalikiškos spaudos pla
tintojai. Pasiryžimo pas juos

rie perša žmonėms senas, nu- ir atpigo, betgi penktukas ki- ginti užmokant visus valsty- $UT.13. Antroji parapijo yra'svečių ir drauge su klebonu
valkiotas, nudėvėtas, neįgyve- šenėje mažai kam galima pa- kinius mokesčius už save ir ®v- Mykolo, Bayonne, N. J., 
ndinamas svajones. Katalikas naudoti. Už jį negausi nei ge- nuomininkus. Taigi, nuominin- kur parapijų sėkmingai tvar- 

visados yra, energijos niekad žmogus turi būti šviesus, sų- ro cigaro, nei cigarečių nenu- kai netiesioginiu būdu moka ko gerb. kun. Petraitis, čiajvo: pp. Čepuliai, pp. Kirai ir 
netrūksta, visi optimistai. Su moningas ir savo tikėjime tvi- sipirksi. ir nieko nesako ir tyli. • žmonių aukos siekė $48.65. (daug kitų. Ilgiausių metų pp.

'tokiais veikėjais iš tikrųjų rtas, kaip uola. Tokiu gali pa- O bažnyčios pajamos, kurio-: Jei parapi jonams reikią yžJ P^rni^aus^a mūsų širdinga Suciiams 
galima būtų visų pasaulį už- ’ A" A

visus meiliai priėmė ir gar
džiai vaišino. Svečių tarpe bu-

k a r i auti.
'padėka tenka minėtų parapi-

rastis. Tat visi lietuviai patys mokykla, susideda iš tokių tai kai kmie jau mun^ Kaip « klebonam6> kurie visa «*’
įlaryti tik katalikiškas laik- mis išlaikoma visa parapija ir mokėti už suolų bažnyčioje,

-a . ... v- , skaitykite ir padekite kontes- penktuku.Štai, tik paziųrekit, kas . J , i. ,. *
hninkamfi nIn tinti “ Hranim To nainwir

šiandie dedasi tarp kontesti- < 
ninku, kaip pasikeitęs jų sto
vis lenktynėse.

Stancikui tik biskutį stab
terėjus, Rašinskienė jam vos 
ant kulnų neužbėgo. Nustebs 
šiandie Stancikas pųmatęs ci- 
cerietę netoli savęs.

Smarkiai pirmyn pasivarė 
Gubysta; tik už suvirs tūksta
nčio balsų nuo Rašinskienė s. 
Tokia Gubystos pažanga reiš
kia pavojų ne tik Rašinskie- 
nei, bet ir Stancikui.

,___  ragino žmones prisidėti
gi suprasti tokių katalikų pa- • •

Je paimsime 7 dienas savai- sįelgilnų? Jungtinėse Valsty- P™ mU8?. Vak,aUS' .... 
x_- t . . ° ° J 1 Ne mažiau esame dėkingos

X Vasario 28 d. Šv. Vero
nikos dr-ja parap. svetainėj 
rengia puikų vakarėlį. Bus 
kauliukų žaidimai ir kitokitininkanls platinti “Draugų

... - v tsin J'.onin „„i,-,,, , “ * ' įMe mažiau esame ueKingosi C . . „ , ,Kontestininkų stovis šiandie Idl’ omunaaiemo suiau- bėBe valdžia juk neišlaiko pa- • • >• , . , . . pamarginimai. Be to, draugi-Vhk. hnSnv^o iriT-sin tms+ic ;s .. * visiems tiems, kurie dosniai 1 °yra toks: us> bažnyčia tuj,etų tikėtis iš rapijų ir katalikiškųjų rnoky- , • i ■ • v r
kiekvieno ištikimo kataliko . .m • • -v J aukojo savo sunkiai uždirbtusV. Stancikas, 1706 W. 47 lshklmo kataliko Taigb mazųjų penk- .

St (’bicmro 111 44*1530 aukos septynių penktukų, tukų aukos, kuria ištikimi ka-
St., Clueago, Iii, .... 443,530 Taį • na. PlCTe’ PalalnLmk JUB,» “ue"

O. Rašinskienė, 1639 «. 50 Xadieafbuž- “Xko
Avė., Cicero, 111......... 441,430 .11Ic„41, .„„h™’ įssiiaiko, n mokykla sveįkatos įr energijos nenuil-
' P. Gubysta 4335 S. Mozart ktakus k ^.vedama, it skolos atmokamos. ; dairtal)tis ir atei.
St, Cbicio, 111.......... 440,100 ™ 11 “10kykl0“i tyje Dievo ir visuomenės ge-

A. J. Janušauskas, 1301 S. y.. . . ..... , ifyvų reikalų ir savo pareiga.-,. t
’ i Jei kiekvienas katalikas kas dosniai nnknin knvnvZ-ini ne .50tb Ct., Cicero, 111. 394,200 . Posmai aukoją bažnyčiai ne širdiugą> padėkų reiškian-

A StulKTinskai 1628 S 50 *. k U. Penktuk^ savo sekmadieniais, bet visada o.
’ parapijai, tai ne tik nepaken- 'aukoja, ir kitiems katalikvbėsAvė., Cicero, III........... 386,620 ffll L,,, Lt * «• i - r 1auRoja ir kltiemb katalikybes

P Varakulis 724 West L8 ktų &au; bet 11 lupestm-; reikalams, gerai atsimindami,
’ &’u krikščioniu, kurs iš širdies 1 kati tai visa daro Dievo c-arSt., Chicago, III......... 372,780 ! .a , o ™ ' Raa tdl visa daro Dievo gai-

. . ■ Juoda aukų Dievui uz gautas j^į įr gavo sielos išganymui

Nuo vasario 15 d. ligi 28 d. 
Athol, Mass.

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

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. 
Šv. Jurgio par., Pliiladelphia, 
Pa.

Nuo vasario 29 d. ligi kov< 
6 d., Norwood, Mass.

Nuo vasario 29 d. iigi kove 
13 xd., Šv. Kazimiero parap.j 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa- 
terson, N. J.

Nuo kovo 14 d. ligtfik d. 
Newark, N. J.

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

Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.J 
Montello, Mass. (vyrams).

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

Jei įvyktų kokios permai
nos, pranešime vėliau.

&v. Pranciškaus Seserys

Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen
tūrų bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta 
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai 
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.

Smarkios varžytines uz pir- Gilienė 3131 Emerald , •
v 1 • i 4 • ® malones ir galėtų tlkietis SU-’ (5 Penktukas vimri vaidinamenybę vakar įvyko tarp ei-1 Avė., Chicago, 111. .. 237,190 ,Q11ce;QU ® c • . . i U Penktukas visgi vaidina

■ q lauksiųs gausesnių palaimų svarbų veidmenį Katalikųceronų: Stulginsko ir Janu 
šausko. Stulginskas norėjo ir 
toliau palaikyti pirmenybę, 
bet Janušauskas jį “užkaria
vo”. Ar Stulginskas Janušau
skui nusižemins, vėliau pama
tysime.

Vakar rašiau, kad negauna
me žinių iš Gilienės, Varkalie- 
nės, Petrausko, Staniulio ir 
kitų. Varkalienė su Petrausku 
tuojau atsišaukė ir ne tuščio-

M. Varkalienė, 6315 South savo gyvenimui. Be to gi toks Bažnyčios gerovei ir Dievo
coln avė., Chicago, III. 234,470 ■ ii ;p p , i t t i c katalikas palengvintų ir kie-1 Karalystės plėtimui čia, že- 

. e rauskas, 4 John on bonui sunkių parapijos skolų ;uiėje, įr daug kuo prisideda
’ g ’ " 997 •»]() na^bų pakelti ir padrųsintų ki-Įprįe palaikymo Katalikiško-
c o* r Leki o m / '^us Prie uolesnio ir širdinges- j sįos Spaudos, kuri iškelia vie- 
S. Staniu iš, 6651 S. lalrnan aukavimo Dievo Karaivs-! neta į uadaimes arčiau io Kū- 

Ave., Chicago, III. .. 221,150 tgs lgtimui - ^0 i 4 1 PadanSeb’ aiuau į° **_u
A. Valančius," 1226 S. 50 pletmiU1 Zemeje' <ejo - Amžinosios Saules, 

’ v ienas penktukas per die-50
Avė., Cicero, III......... 161,100 . . . z ,.„ ’ ,, ’ . nų, Gevenios metu (per 40 die-V. R. Mandravickas, 815-4o „v ..v . ... .x,T ’ nų) atidėtas Katalikiškosios
St., Kenosha, Wis. .. 149,550 Q , . . . . ....’ . ’ ’ Spaudos rėmimui ir plėtimui,

Misiūnas, Roseland, III. 245 -v.. . . ,’ ’ per istisus vienerius metus
W. 108th St................ 144,530 v, . . . , .’ neštų tau į namus tokius samia: Varkalienė pradėjo gių- __ _____ _____

sinti Dilienei, o Petrauskas— 1 Grybas, 2244 W. Adams vaitraiaus kaip <‘Laįva'> ar
- St., Clueago, III......... 128’42l) “Garsų” arba mėnraštį “Mo-

J. Ankškalms, 1354 Harri- terų vienas
son St., Grny, Ind. .. 126,700 >s kas gavaiįę duotų pr(j.

Varkalienei. Kų dabar darys Chicago, III......... 128,420
pp. Staniulis ir Gilienė t

Viskonsinietis Mandravic
kas nejuokais vejasi Ciceros 
Valančių. Da geras žiupsnis 
ir... po Žemaičio. Biet ar taip 
bus, nesiimu spręsti.

Rėkui šiandie jau “poetiš
kai” sakau: bral, matai, būti
nų reikalų žygiuoti, jei ne
nori moterei — Žolynienei — 
pasiduoti.

Rėkus, 1350 Wabansia avė., 
Chicago, III. ........ 124,560

gos skaityti “Darbininkų” ar
ba “Vytį,” o du penktukai

A. Žolynienė, 6709 Archer savaįįę duotų tau galimy 
Avė., Chicago, III. ... 119,9o0 bę aienraštį “Drau-

O Kazlauskienė, 4356 S. „ , r-
Rockwell st., Chicago 110,200 

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.' Betgi žmogus nepamųsto,
Melrose Park, III......... 85,850 kaiP išganingai pasielgtų, taip

P. Pabijonailns, 2320, W. 23 darydamas, ir vykdytų savo
PI., Chicago, 111........... 68,506 (kaiP° kataliko) pareigas ir

A. Gudenas, 6807 C. Camp- renitU tai visa> kas katalikiš- 
bell av., Chicago, III. .. 63,00 ka ir darbuotųsi Dievo gar- 

Bugentavičius, 1616 N. Lin- bei, pelnydamas gausių malo-
coln Št. Chicago, UI. 61,900 niU savo ^elos išganymui.

A. Condratas, 1706 S. M a- ...... __ — ... — —
yomensing avė. Pbila. Pa. ■ Avė., Chicago, III. .. 20,351)
, .......................... 45,950 A. Langrnanas, 4521 S. Wa-

Philadelphietis Condratas 
vėl pasirodė su nauju nemažu 
valsų liodu. Jis rimtai vejasi 
Bugentavičių.

Žingsnis po žingsnio eina 
pirmyn ir Rovaitienė iš Her- 
rin’o, III. Linkime p. Rovai 
tienei pasisekimo ir toliau taip 
gražiai darbuotis.

Ant galo noriu visų kontes
tininkų dėmesį atkreipti į či- 
kagietę (iš Marąuette Park)
A. Gudėnų, kuris gali didelį 
“perversmų” IcnVivnėse pa
daryti. Vakar jis stovėjo pas
kutinėj vietoj su 1000 balsų,
o pažiūrėkit, kur jis šiandie I Scranton, Pa...............\ 25,850
stovi. Tai no juokas—vienu • Ip. Tartiška, 2334 S. Oakley

Sutkus 1007 Eight st.,Wau- 
kegan, III...................... 34.900 į Ui. j

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
plewood avė., Chicago, UI.

‘ , .............  32,000
Gaižauskas, 148 E. 107th st., 

Roseland 111................ 31,010

sbteriavv Avė. Chicago,
..................... 17,700

A. Nemčiauskaitė .. 8,500 
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

ford, UI........................ 5,800
M. Povaitięnė, 700 S. 9 st.

Ilerrin, III...................... 6,050
Bacevičius, 1850 Vabansia Varailis, Luzerne, Pa. 1,(Xi0

Avė. Chicago, 111. 26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Kuri nušviečia jo gyvenime 
takus ir jį veda prie tikslo lai
mėti ir pelnyti amžinųjų laimę 
danguje.

Samata

JAU ŽYDI ŽIBUTES

Veisėjai, Seinų aps. Pava
sariškam orui dvelkiant, pra
deda žolė žaliuoti. Vienam be
ržynėly jau rasta žydinčios ži
buoklės. Iš esmės tokis reiš
kinys paprastas, bet žmonės 
stebina tik dėl to, kad nelaiku 
jis yra.

J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
E. St. Louik, III. 1,000

A. Paukštis 2225 S. Oakley
ave.„ Chicago, Iill..........1000

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda j pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

NĄUJA8 IŠRADIMAS
DEK8NIO GALINGA MO8TIS, 

kurtos pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mostia yra sudaryta iš 18-kos ekirtln 
gų elementų, M vicų kraštų svieto 
girių visokių meditų aliejų. Deks
nlo Galinga Moatts kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Renma- 
tlamą. Rankų. Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar- 
šalus) kraują, nlkstelėjlmą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
kraonlų yra pagijo, o milijonai da 
nešino apie tai.

Deksnlo Galinga Mostis yra tlok 
verta aukso, klek JI pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuofam: Jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus rra- 

; šlnam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: TlRKEN’fl NEW DIBCOVB3RY 
OJNTMENT. Kaina 78 centai.
DEKEN’S OINTMENT 00. 

BABTrOMD, COMV.

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ

DYGIMĄ.
Buk atsargus vaiko maitinime 

dau tiuiis kalantis. Nepervalgydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji
mas, duok jam keletą lašų nekenks
mingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
rijos. Tas paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą milionams kū
dikių — moUnom8 taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už
migdo piktus ir nerimaujančius vai
kus — ir ji yra augmeninė. Todėl 
jus jos visada galite duoti pagal rei
kalą. Ji padaro ricinos darbą, tik 
geriau ir švelniau. Del jūsų apsau
gos butelis tikrosios Castorijos turi 
Fletcherio parašą.

ADVOKATAI

JOHN B. BOBDEN
(John Bagdziunas Borden)ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telcphone Randolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A. A, SLAHS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA. HALLE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 8881 
Valandos nuo 9 ryto Iki 8 vai. vak 
8241 So. Haleted St. TeL Tlctory 8881

Valasloe — 7 Iki 8 vakare
Utarn.. Kstv. Ir Rubato* vakare

CHAS. A, PEPPER
' ' LIETUVIS ADVOKATA8
155 N. Clark St, Room 909

Telephone FRANKLIN 6745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephoną VICTORT 3218

Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko
Sekančiomis Dienomis:

Kovo—Mareli 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

Liepos—Julv 2 d. FREDERIK VIII 
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke

lionei reikalingų informacijų kreiptis:

“DRAUGO” IAIVAKORČIU 
AGENTŪRA

^334 So. Oakley Avė., Chicago J
Telefonas ROOSEVELT 7790

Pavasaris 
Jau netoli

“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra-. 
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigą^ 
greitai nueina ir greit išmokami.

. Kreipkitės 4 “DRAUGO” PINIGŲ, 
•SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.



' Z <

/

♦

f

Penktadienis, vas. 26 d., 1932 D R I U G I 3

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

• THIS AND THAT ABOUf , along. 
COUNC1L 36.”

X What with Spring Trai- 
ning at hand and all tlie ma- 
jor league clubs departing for 
more torrid elimes, riglit 
liere in out. owu neighborhood 
‘Baseball’ is whispered in no j ped my nieniory;
uncertain temis, because 
Brighton is tlie liabitat of 
good bąli players. In case it 
interests you, tlie Brighton 
girls won tlie K of L eliaiu-

reasons that is for you to find 
out. Es asi la vida!

X The eouncil is sponso- 
ring a card and buneo paity, 
Mareli 12th at tlie Parišk 
llall. If you want to hear 
sonie of your favorite spea- 
kers, or snateh away some 
prize calleetions, you wou’t 
waste your tinie by making

The above nientioned 
t\vo and tlie latter three eon- 
stitute our “murders row bri 
gade”. And Vyčiai, wliat a 
row, as tlie other girls in tlie 
league can voueh for!
Thttt mlty culcher of the'fcul* your Presence tl,at oth“ 
“ni»e”, whose name Ims ,lip. dirtful S«tell»r evemng, 

Well any- ^he lieiglit of tlie Lenten 
way,'for conviniece sake we ^ason. May we see yo# tliere, 
will call lier Mignon, 1 also 
liope will be back with us.
You know tlie success of tlie 
girls teain can be attributed

Vyčiai ir Vytės?

X Now that this bunco is a 
success, I’ll turu over to sonie

pionsliip, and folks, what a in no sinali measure, to Cliar- 
teani that vas! Mary Birbalasjles Joseph Šeputis and J. Ma- 
and Jane Klimaar againare
vievved at our nieetings, nice 
work Mary et Jane, t y picai

siūnas, tliese two have put 
Brighton \vhere it belongs in 
an atliletic sense, and siųce

Brighton spirit, and we need į both are niembers of tlie Ad-
you both for our 
team. Anne Stella

girls
and

bąli 
J ose-

visory Bord, we can see tlieir 
ideas are reserved

plane Grebas, tliose three mus j proper cliannels. 
keteers of tlie Brighton corps, į The boys, undoubtedly vili 
1 liope vili be back vitli tlie į also fili in a gap in tlie len
inine ” wlien tlie season ro!ls;gue. For pūrely professional

GRABORlAh

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningai* ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply*'* dykai.

3307 Auburn Avon ne

EZERSKI
LIETUVIS GRABORHT8

O f I ■ ą •

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tardė 1138 
Chicago, III.

• 80

DR. A. L BOT
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS: 6243 WEST 22nd STREET 
Tel. Berwyn 1189—1201 

Res. 290 Southcote, Riverside, III. 
Valandos: 3—4:30 ir 7:30—9:00 v. v. 

Naktinis Tel. Riverside 5301

thing else again. lt niay inte- 
rest you to be in possession o f 
said startling facts: Our meili- 
bership program puts in a bid 
tlie Sunday afternoon of tlie 
20th of March. That we infor- 
nially invite you, is rather a 
mild expletive of how we wish

in tlie | yOu to be vitli us. All riglit, 
I ve’ll arrange evrything for 
your convenience, kindly don’ 
t fail us.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cioero 6937

Telefonas Yards 1138

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

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STRIKT

Tat RooMv^t 7113

DAKTARAI:

CHICAGOJE
PONCIJA SCENOJE

Teko girdėti, kad verbų 
sekmadienį, West Side Aušros 
Vartų parapijos choras, veda
mas p. J. Brazaičio, statys 
scenoje veikalų, trijų veiks
nių dramų — Poncija, Piloto 
duktė. Vaidinime dalyvauja 
vien mergaitės—apie 20. Vei
kalui ruošiama naujos deko
racijos. Rap.

MARtJUETTE PARK

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

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Vest Marųuctte Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

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

KENOSHA, WIS.
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

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

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredontls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Re*. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-1 ir 4:34-8:19 vaJ. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 1-4 Ir 7-1 vai. vakare 

Nedėlioj susi taras

Tol. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

X Back in our own yard, 
we will open up. That is to 
say — wt are contemplating 
upon onr retinu to tlie parisli 
bąli, for all of our activities,
Wlio said that isn’t a smart 
movė ?

✓
X Since our basketbali 

team decided to end prospe- 
rity, and lošt a tussle to Cice
ro, it is up to us to get back
at tlie 22nd Sreet distriet. j bendrovės augimas tokiais i 
Don’t worry boys, we’ll take ! prastais metais nariams buvo

Chicagos lietuvių taupymo 
ir paskolos bendrovės metinis 
akcininkų susirinkimas įvyko 
vasario 17 d., 1932 m., Šv. P.
M, Gimimo parapijos mokyk
loj.

Spulkos susirinkimui vado
vaujant pirm. B. Nenartoniui,
valdyba ir direktoriai patiekė ; 
pranešimų apie 1931 metų vei- j 
kimų. Nariams buvo išdalinta ĮBoulevard 
metinė 1931 metų bendrovės ‘ 
apyskaita. Susirinkusiųjų na
rių tarpe buvo matyt gera 
nuotaika, kad tokiais prasto is 
nedarbo metais ši spulka pa 
augo 33 nuošimčiais. Toks

Phone Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I.BL0Ž1S
DEN TĮSTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal nutartį

7589
Rcz. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
B E N T I S T A S 

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

it out on tlieni, in soine de- 
vious ways yet.

X Wlio of tlie following 
sliould get the ‘Sober Stand- 
by’ prize? J. Misiūnas K. Za-

Tele. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-R*j

netikėtas dalykas.

Akcininkai išrinko šiuos di- i 
rektorius: B. Nenartonį, J. P. 
Baltutį ir A. Raku. Nauju di-, 
rektorium išrinktas plačiai pa-1

romskis J. Swilpa, C. J. Šepu si žymėjęs veikėjas “Draugo

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6208-8413
Nuliudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs. patarnausiu si m pat li
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

tis or M. Michaels? Kindly 
don’t stuff ballots.

X Again, let me say that 
the lašt Thursday of each 
montli is ‘Suprise Sočiai Nite’. 
Let’s turn out in great num- 
bers and get the idea of the 
“hoi polloi” in regard to big- 
ger and better sočiais in the 
future.

“Aramis”

Pernai Pienocentras ekspo
rtavo 147,263 statinaites, arba 
7,500,393 kg. sviesto. 1930 m. 
eksportavo 118,577 statinaites, 
arba 6,047,427 kg. Vadinas, pe
rnai sviesto eksportuota 24,2 
nuoš. daugiau.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

B

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

. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ9Ų GBĄBOBU1 

Didysis Ofišis,
4605-07 South Hermitage Avenue

Vūn Telefonai: YARDS 1741 tr 1748

A. f A.
VVTANAS .UAL LIS

Mirė vasario 24 d. 1932 m., 
4:10 vai ryto, 36 metų amžiaus. 
Gimė lapkričio 26, 189 5, I’itts- 
burg, Pa.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Marijoną po pirmu vy
ru Maulienė, po antru vyru 
Mačkinienė, patėvĮ Nikodemą 
MačkinĮ, dvi seserį Mikaliną ir 
Adelę, brolj Clarence, dėdę Pe
trą Maulj, dvi pusseseres Bar
borą Petraitlenę ir Marijoną 
Mikšienę, du švogeriu Kazimie
rą Petraitį .Ir Povilą Mikšį iš 
Dearbom, Mich. tr gimines.

Kūnas pašarvotas 7019 So, 
Maplevvood Avė. Laidotuvės į- 
vyks subatoj, vasario 27. Iš na
mų 8 vai, bus atlydėtas J Gi
mimo Panelės švč. pa,r. bažny
čią, kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bu« nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kalines.

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

Nuliūdę: motina, patėvis, se 
s«‘serys. brolis, dėdė, švogeris, 
pusseserės Ir giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlua Eudelkls. Telefonas 
Yards 1741.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal 67 64 Res. Itepublic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS *" 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vaj. vakaro.

Ncdė'liomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

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

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėliojo pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliui

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

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Itepublic 7868 

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

DR. T. DUNDUUS
LIETUVIS DENT1STAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
vai. vakare

Nedėliotais Ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIST AS

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

Vai.: GYDYTOJAS IR 
4143 Archer

CHIRURGAS
Avenue

vyr. redaktorius L. Šimutis.

Iš L. Šimučio ir kitų direk
torių pereiškimo, matyti, kad VaL 
planuojama 1932 m. šių spul- 
kų dar labiau padidint ir tuo 
būdu sustiprinti.

A. J. M.

Dr. C.K. Kliauga
DEN TĮSTAS 

Utarnlnkais, Kctvergais ir Subatomis
242U W. »larquette Ril. arti Western 

A ve. Phone Hcinloek 7828 
Pancdčliais, Seredomis ir PStnyčiomis 

1821 SO. Halsted Street

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vielų po nitui. 4645 b. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 6 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
rnai; 6641 šo. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Vai.* II ryto Iki 1 po pietų 
iki 4 ir « Iki 8 ▼. ▼.

Nedėllomis nuo 10 Iki 13 ryto
Telefonai dieną Ir naktį 

Virginia e«8<

TeL Grovehill 1596

DR. A. LYUŠKA
GYDYTO J Arf IR CHIRURGAS 

Va.. 9-11 ryto 2.4 ir 7-9 vak.
Beraoiomis po pietų ir Nedėldienlals 

tik susitarus
3422 W. MARQUETTE ROAD

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plušu 3200

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

Ofiso Tel. 
Of. Ir

Victory 3687 
Res. Tel. Hemlock

DR. J. P. POŠKA
2374

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po^ 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 
Šventadieniais pagal sutarimą. į

AMTzVMAS BK.LKALSKAS

Mirė vas. 2 5. 1932 m.. 3:25 
vai. vak... sulaukęs pusahtžlo.

Kilo iš Panevėžio aps. Smil
gių parap., Dapšlonių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudimo 
moterį Marijoną, 3 brolius Juo
zą, Jurgį Ir Kazimierą, pusse
serę Grasildą Šimaitę, brolienę 
Feliciją, Ir gimines/ o Lietuvoj 
dvi seseris Oną tr Domicėlę ir 
gimines.

Kuniig pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioje 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks panedėly. 
vas. 29. Iš koplyčios 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apvaiz
dos par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: moteris, broliai, pus
seserė, brolienė Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlue 8. M. Hkudaa Telefonas 
Rooeevelt 7583.

USTUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris
: esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį. Nuimu 
oataracius. Atitaisau trumpą regyii- 
tę Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

su elektra, parodanča mažiae-
klaldae.

Kpeclale atyda atkreipiama moky
ki oe vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėllomis nuo 10 Iki 13. 
KREIVAM AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

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

Kampas 31 Street

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

10-12

Tel. Wentworth 3000
Bez. Tel. Stewart 8193

DR. H.6ART0N
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Ploną 
Engleerood *641
Ventworth 1404

Office Pnonr 
Weotworth icou

Tel. Tardė 1339

DR. G. SEKNER
LIETUVI? AKTU SPKCIAflKTAH

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12

DR. A. R. MCCRAŪIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS v 

6558 SO. HALSTED STRE1/1
VaL 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

Oflsae Ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 81. 
Valandos: nuo 14—4; nw

I VedšlUmle: »s» U IW U,

nuo 2—4 
pietų: 7—3:30 vai. vakare 

Nedėllomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

PO

A. L DAVIDONIS, M. 0
4914 SO. MICHIGAN AVKNUB 

Tel. Kenwood 8147
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare

šventadienio tr ketvirtadieni -

Hemlock Siti

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJA8 IR CUIRURGA8 
2420 Weet Marąuette Road

' VALANDOS:
9 Iki 13 ryto. T Iki 4 vak.

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 3-4, 7-9 v. v. Išskiriant Keti



t) jums

J
p dienė ir daugelis kitų. Įžanga 
C į vajaus vakarų, už skanių, va- 
■ jkarienę, programų, ir visų va-

(4321 S. Artesian Avė.). Pra- karėlio gražumų yra tik 75c. 
džia 3 vai. popiet. Visi esate! Vajaus komisija visa gra- 
kviečiami atsilankyti, nes bus žiausiai pasirūpins parengti— 
gražių dovanų, skanių valgių o sveteliai tik vaišinsis ir džia- 
ir užtikrintas pasitenkinimas, ngsis vakaro programa. Pra- 
Pelnas eis Šv. Kazimiero Vie- šome visų nepamiršti, kad A. 

p a įdės vasario 28 d., 10:30 nuolyno naudai. R- H. rengia pramogų vasario
vai. per Sumų ir baigsis an- x Nekalto Prasidėjimo P- d. šv. Kazimiero Vienuoly- 
tradieny kovo 1 d., 7:30 vai. lės Švč. moterų ir mergini) no n&udai, kiekvienas susipra- 
vr.kare Mišparais. Todėl nuo- draugijos mėnesinis susirinki-,^s lietuvis turi paremti ir 
širdžiai kviečiu visus parapi- mas įvyks vasario 28 d. tuoj dalyvauti skelbiamoje valia- 
jonis, lygiai ir pašaliečius, da- po Sumos, mokykloje. Esate rienėje. Visų lauksime visus 
lvvauti minėtose pamaldose ir kviečiamos atsilankyti ir atsi- gražiausiai priimsime, 
pasinaudoti teikiamomis Die- Įvesti naujų narių, jaunų mo- Štai, Šv. Onos moterų drau- 
vo malonėmis. Ypač prašau, terų ir mergaičių, nes 16 me- gij® užsisakė savo narėms vi
lais tik galėsite, stenktis at-jtų mergaitė gali būti draugi- sų stalų ir kartu su savo pirm. 
likti išpalžintį ir priimti Šv. jos narė. P- Elzbieta Jonaitiene žac
Komunijų. Jei tai padarysite,! x Serga: A. Siulinskienė vajaus vakarienėje dalyvauti’ 
tai užtikrinu, kad savo sielai (4601 So. Mozart St.), W. G e-j Kviečiame ir kitas mūsų pa
du ug gero suteiksite ir jos iš- čienė (4518 So. Rockwell St.), rapijos draugijas pasekti šv. 
ganymui daug reikalingų ma- O. Klungienė (4354 So. Fair- Onos dr-jos gražiu pavyzdžiu, 
lonių pasisemsite. field Avė.), P. Vaičekauskas! Vajus mūsų taip brangios

Pamaldų tvarka per atlai-, (4222 So. Maplewood Avė.). įstaigos Šv. Kazibiero Vienuo- 
dus: a) Pirmadienio ir antra- Sergantieji yra Apašt. Maldos,lyno įstaigos turi turėti pasi-

C H I C A
GRA2I LHįfrUVIŲ RADIJO

PROGRAMA

i*'’ todienis, vas. 26 d., 1932

KVIETIMAS

No:th Side.— Šv.
parapijos bažnyčioj

Mykolo
vasario

28, 29 ir kovo 1 dienomis, į- 
vvl.s 49 valandų atlaidai. .Jie

BRIDGEPORT

sekimų, nes jis vyksta tik sy- 
K. kį per metus, o Seselės mums j

pasiaukojusios tarnauja visų 
j laikų; aišku, kad joms kalti 
, esame, turim būti dėkingi joms

Metinis vajus. Mūsų paia- ir teikti didžiausių paramų jų 
pijoj rengiama Šv. Kazimiero Vienuolynui. Komisija
Akad. rėmėjų dr-jos 2 skvr.

dienio rytais pirmos šv. Mi- dr-jos nariai, 
šios bus laikomos 5:30 vai., o 
paskutines, Suma—9 vai. Ki
tų šv. Mišių laikas bus pa
skelbtas per Mišparus.

b) Per visas tris atlaidų die
nas Rąžančius bus kalbamas 3 
vai. popiet, o Mišparai bus lai
komi 7:30 vai. vakare. vakarienė Įvyks vasario 28 d.

c) Pamokslai bus sakomi vak. Šv. .Jurgio par. svetainėj,
kasdien po paskutinių šv. Mi- Šv. Kazimiero ' Vienuolyno 
šių ir per Mišparus. reikalai labai reikalingi paru-

d) Išpažinties bus klausoma mos iš mūsų visuomenės. Štai. 
šeštadienį nuo 3 iki 6 vai. po- dabar seselės naudodamosios 
,..et ir nuo 7 iki 10 vai. vai .; darbininkų samdymo pigumu, 
sekmadienį tik po Mišparų; malevoja, dekoruoja surūkm

RADIO KLAUSYTOJŲ 
, BALSAI.

RADIJO PROGRAMOS 
ATGARSIAI

Čikaga didžiausia lietuvių 
kolonija Amerikoje. Čia visuo 
meninis lietuvių veikimas la 
bai gyvas: sueigos, teatrai, lo 
Šimai, bankietai, šokiai, pas
kaitos ir “oro koncertai.” I.Š 
tikrųjų, jei nebūtų tokie sun
kūs depresijos laikai, tai Či
kagoje būtų labai linksma gy
venti.

Štai ir praėjusio antradie
nio vakarų labai daug malo
numo davė klausytojams lie
tuvių radijo programa iš sto
ties WGES, kurių kas antra
dienį leidžia lietuvių prekybi
nė įstaiga Peoples Furniture 
Co. P-lė Ona Pėstinikaitė, J. 
Romanas ir A. Čiapas labai 
gražiai dainavo rinktines lie
tuvių daineles. Dr. A. L. Do- 
vidonis patiekė labai įdomių 
žinių apie sveikata, b juokda
rys Čalis Kepurė, kaip ir vi
sada, buvo labai rūpestingai 
parengęs naujų juokų, kas iš 
tikrųjų juokino kiekvienų kla 
usytojų. Taip pat graži mūri 
ka, įdomūs pranešimai ir ma
loni pranešėjo p. Kruko kalba

Jūsų gausingas atsilanky
mas bus labai įvertintas. Ne
pamirškite dienos ir vietos.

S. E. N.

Marąuette Park.— Marąne- 
tte Parko Liet. Am. Piliečių 
kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 28 d., 2 vai. po
piet, Šv. P. M. Gimimo par. 
svetainėj (Washtenaw ir 68th 
gatvės).

Visi nariai malonėkite atei
ti į susirinkimų, nes bus daug 
svarbių dalyku apsvarstyti,

Valdyba

Bridgeport.— Ateinantį sek
madienį vasario 28 d. praside
da trijų savaičių Misijos Šv. 
Dovydo bažnyčioje, kur kle
bonu yra gerb. kun. Juozapas 
McNamee. Rep.

“Šaltinis” dūoda daug įdo
mių skaitymų, kuriuose būna 
nuodugniai išaiškinti mūsų gj - j 
veninio klausimai, “šaltinis” 
duoda daug žinių ne tiktai iš 
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš 
visų pasaulio kraštų.

Vietoje svetimos spaudos 
nuolatinio garsinimo, prašoma 
dėti savosios spaudos garsini
mus.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurias Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per-
“Šaltinio” spauda visiems kantiems duodame nuolaidą, 

prieinama ir suprantama. “Ša ve'* tarnaut°.ias Ch. Gordon, 
ltinis” labai pigus savaitraš- Į rn’ arn^-
tis, nes Lietuvoje metams 8 Į “DRAUGAS” PUB. CO., 
litai, o Amerikoje tik 2 doL 
“ Šaltinis ’’ tikrai yra tinkama
ir maloni dovanėlė visiems 
spaudos mylėtojams.

“Šlaitinį” atranda viso pa
saulio laiškai, šiuo trumpu ad
resu pažymėti;

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

GAVĖNIOS LAIKUI

MASMIIIN6AS

P-nas Stanley M. I>ewando-1 
wski, kandidatas į Ward Com- 

domino ir žavėjo klausytojus mitteeman, ir kitį žymūs po- 
Turime visokių pasilinksmini litikieriai pasakys prakalbas, 
mų. Ačiū Peoples Furniture Taipgi bus pamarginimų. 
Kompanijai už šias gražia* Visi kviečiami atsilankyti.

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

TJETUVA.
------------ Savo skaitytojams užsisaka-

Town of Lake.— Didis mas- nt “Šaltinį,” “Draugas” vi- 
mitingas įvyks Good Fellows suomet tarpininkauja ir už du 
Clube, 4550 So. Ashland Avė. dolerius užsako “Šaltinį” vi- 
šiandie, vasario 26, 1932, 7:30 siems metams.
vai. vakare. i---------------------------- —-----—

ŪKININKAI NEMOKA
SKOLŲ

Jėzus Kristus pasaulio 
gelbėtojas, parašė J. E. 
kūpąs P. Bučys, M. I. C., spau1 
sdiro “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.

A

u s
radijo programa

Man teko išgirsti lietuvių Side.— Šv. Kazimiero
šių koplytėlę ir auditoriją, radijo programa, kuria leidžia Akad. rėmėjų 10 skyrius ren- 
Nurs dabar pigi .u, bet rūmų Peoplpy Furniture Co. per sto- g’a vajaus vakarienę su pro- 

Buigdamas, dar kartų kvie- išdekoravimas atseis vistiek tį W( I ES paminint vasario h, grama selini, vasario'28 d. ti 
žiu ir raginu visus dalyvauti keletu tūkstančių dolerių. Štag <}. Liet. Nepriklausomybės šve- vai. vak., Aušros Vartų jiur. 
40 valandų atlaidų pamaldose artinasi rėmėjų vajai parapi- ntę. Programa įąivo labai js- svetainėj..
ir pasinaudoti teikiamomis jose — pasitikim, kad vajų pudingą, o ypatingai žavėjo Prašome visų gausiai atsi- 
l/.evo malonėmis. “pelnai” padengs tas dideles mane gerb. “Draugo” vvr. re- lankyti, nes tai yra geras dar-

Kun. J. Svirskas, Vienuolyno išlaidas. daktoriaus L. Šimučio kalba, bas paremti sesutes. Rengėjos
klebonas Šv. Jurgio parapijoj gyvuo- Jįs -apibūdino lietuvių kalbos labai stengsis svečius paten-

------------------ x jantis A. R. D. 2 sk. per pu- svarbumų; mūsų broliai lietu- kinti. Labai uoliai platina ti-
Vasario 21 d. Šv. Mykolo staruosius kelis metus visuo- viai liejo kraujų, atgaunant kietus p-ios Šliogerienė ir T)a-

parap. svet. Įvyko kauliukų met pralenkdavo kitus skyrius brangios lietuvių kalbos tei čiolienė.
lošimai, kuriuos surengė’ par. savo darbais Vienuolyno nau- sės. Tik gaila, kad ne visi lie Prašome visas kuopos nares 
choras naujo pijano nupirki- dai. Bridgeportiečiai ir šiemet tuviai įvertina tų kalbų; kui drauge eiti prie Šv. Komurii-
mui. Vakaras gerai pavyko, nemano nusileisti kitiems sky- reikia vartoti lietuvių kalbų, jos vasario 28 i 7:30 vai. ry-

riams. Stojam į lenktynes. Va- vartoja anglų kalbų, o ypač. tų. Jaunametės drauge eis su

ihnik.dienį nuo 3 iki 4 vai. po
piet ir vakare po Mišparų.

HELSINKI, vas. 25. — Į- 
vairiose Suomijos dalyse ūki
ninkai pranešė bankams, kad 

Rėmėjai jie nemokės skolų, kol vyriau
sybė neateis pagalbon žemės 
ūkiui.

Z \
R. ANDREI IIINlc '

(>r*rąnetr<* Jewelry * Radlo)
Ptrkusie.il peš mus ng $5 ar dau

giau bus dvknl nufntnirrnfuot,

1 2650 West 63 St., Chicago. UI. 
Tel.

Herntoek MS«n

IŠLEISTUVIŲ
VAKARIENE

MARQUETTE PARK. -
Z

Atsilankė daug svečių, iš ku
rių daugumas buvo laimingi 
— gavo gražių dovanų. Grar 
žiausių dovanų gavo p. Andru- 
skevičienė, kuriai p. Žaldokie- 
nė dovanojo savo rankų darbų

sario 28 d. A. R. D. 2 sk. ren- susirinkimuose. Lietuviai, ne-I t

gia metinį vajų sekmadienio pasiduokime!
vakare; ruošia skanių vakarie-| Tariu širdingų ačiū už gra- 
nę su programa, kurių išpil- žias lietuvių radijo progra- 
dys parapijos mokyklos vai-'mas. Lauksiu kiekvieno antra-

— uždangalų pijonui. Kaipjkučiai, vadovaujant seserims'dienio programos, 
choristai, taip ir pašaliečiai mokytojoms. Programa žada Į 
prisidėjo prie šio vakaro su- būti nepaprastai įdomi. Be to,! 
rinkimo dovanų. Gerb. kun. J. bus mifisų parapijos žinomos 
Svirskas dovanojo 20 gerų dainininkės p-lė Pranutė Ga- 
knygų, ponia Žaldokienė davė
4 dovanas; p. Kareckienė, p.
J. Kreminskaitė, p. Ješkulai- 
tė ir kiti davė taip pat gra-

A. Mažeikaite

LIETUVIŲ VALANDA

vyresniosiomis. Valdyba

Town of Lake.— Nekalto 
Prasidėjimo P-lės Šve. Soda- 
licija rengia ^auliukų ir kor
tų lošimus šeštadienį vasario 
27 d. Šv. Kryžiaus parapijos 

'svetainėj (46th ir Wood gat.) 
.7 vai. vakare.

žiu dovanų. Choristai, kurie 
davė dovanų, bus išvardinti 
susirinkime.

Visų tvarkų palaikė ir daug 
pasidarbavo p-lės: A. Luko-

PERKALĖ OFISĄ

Charles A. Pepper, lietuvis 
advokitas, gyvenantis Bridge- 
porte 3117 So. Union avė., sa
vo ofisą vidūmiestyje perkėlė Aiole kolonijoje pas p-nus Sa- 
į kitą vieta. Dabar jo ofisas moškus, 6721 So. Rockwell st. 
yra 155 NO. CL/\RK ST. ka- rengiama išleistuvės gerb. kun. 
mbrrvs 9 '9. tel. FRANKUN ,1. Jnsevičiui sekmadienį, va- 
5745. Adv. Pepper veikia kar- sario 28, 6 vai. vak. 
tu su pagarsėjusiais šio mie- Visi kviečiami dalyvauti ir 
sto advokatais Albert J. Hor- atsisveikinti su tuo dvasios va- 
rell ir Maurice R. Marcjiello. <1,, kivs sėkmingai ėjo liape-

P-nas Horrell yra advoka- liono pareigas Šv. Kryžiaus 
tas su plačiu patyrimu kimi- ligoninėj ir vikaro pareigas 
naliose bylose, o p. Marcbello šv. Panelės Gimimo parapi- 
yra Illinois Valstybės Iždini- joje. Rap.
nko advokatas.

Kiekvienų Sodalicijos su
rengtųjų pramogų aplankiusie
ji būna visai ir visa kuo pa
tenkinti. Ir šį kartų komisija

ris ne kartų laimėjo dovanas kuri buvo duodama Jos. F®ten8iaeb ka(^ 
kontestuose. Be to, puotoj da-1 Budnko radijo ir rakandų R r8f ° ^er^usiai P®®18® y• 
lyvaus J. M. pralotas M. L. krautuvės 3417 S. Halsted St. L 6 °’ ^y111 9J1 8ftes o i 
Krušas ir kiti įžymūs svečiai.1 Buvo transliuojamos rinktinės' Z? , . .Sr. *

ruckaitė ir p-lė Griciūtė. Prof.! Praeitų sekmadienį vėl teko 
A. Pocius žada vakarų pa- pasiklausyti gražios lietuvių' 
puošti jo vedamu Šv. Jurgio radijo valandos iš stoties WC- 
parap. mokinių orkestru, ku- FL nup 1:15 iki 2 vai. popiet, 

kuri buvo duodama Jos. F.

Lietuvis p. Pepper baigė šv. 
Jurgio parapijinę mokyklų, 
Englewood' Higb ir De Paul 
universitetų.

“ŠALTINIS”

Šį gražų vardų nešioja se
niausias Lietuvoje katalikų sa
vaitinis laikraštis.

Rytoj
PAMATYSIM TĄ, KO ČIO

NAI DAR NEBUVO

Wm. J. Kareiva
Savininkas

T)5I geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

CRI'.EJi VALEI, Y 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389 ‘

To vakaro rengimo komisi- ir gražios lietuvių liaudies 
šaitė, p. E. Aleknaitė, E. Sin- ja, ypač jos pirmininkė ir A.'dainos ir muzika. Ypač malo- 
kevičifltė ir B. šniaukšta. Beri- R. D. garbės narė p. Cecilija nu buvo klausytis Kipro Pet-1 
dras įspūdis labai gražus. Jau- Petraitienė ir p. Teofilė Stan- rausko dainavimas^ arijos iš 
nimas bendrai ir sutariamai kevičienė (amžina draugijos operos “Aida” ir Jono Butė- 
pasidarbavo kilniems parapi- narė) dirba su didžiausiu pa- no arijos iš operos “Sevilijos 
jos tikslams. Vakaras davė sišventimu, kad visa ko gra- kirpėjas”. Tai pasauliniai kn- 
gražaus pelno. Tad tikimasi, žiausiai nusisektų. Visus vai- riniai, kuriuos mūsų operos 
kad netolimoj ateity turėsimi' gius parapijose jos sukolekta- dainininkai taip išpildo, kaip, 
svetainėje naujų pijanų. Įvo — bilietus platina, svečius rodos, geriau ir negalima iš- 

Ohoristas. kviečia ir pačios1 komisijos pildyt. Babravičiaus “Mamy- 
narės bei kitos rėmėjos gan- tė” irgi darė gilaus įspūdžio, 

.šiai aukoja šiai metinei pra- Todėl p. Budriko duodamos 
mogai. Bilietus komisijai pa- sekmadieniais ir ketvirtadie- 
deda platinti pp. Nedvarienė, niais radijo programos ne tik 
Lapinskienė, Tamanauskienč, lietuvių, bet ir svetimtaučių

BRIGHTON PARK

X Šv. Kazimiero Akad rė
mėjų 6 skyrius rengia kauliu
ku žaidimus vasario 28 dienų Malinauskienė. Voverienė, Gu- mėgiamos. Menininkas

.r». .U......

Kiekvienam staliukui yra pa
rūpinta dovanėlė.

?

National Meat Markei
4028 W. 14 ST. CICERO, ILL.

ŠIANDIE ir RYTOJ, VASARIO 26 
ir 27 yra įvairių spešelų dienos. Ateikite 
ir pasinaudokite.

E X T R A
Didelis Bargenas

PARSIDUODA KEPYKLA 
(BAKERY)

Parduosiu prieinama kaina, 
nes turiu svarbų reikalų va
žiuoti į Lietuvą. Biznis gerai 
išdirbtas, lietuvių apgyventoje! 
Marąuette Parko apielinkėje, 
arti trijų mokyklų, dviejų baž 
nyčių (Lietuvių ir Airišių), 
Lietuvių ligoninės ir Šv. Kazi
miero Vienuolyno. Lystas’ il
gas aštuoni metai ir-pusė. Tai
gi nepraleiskite šios progos. 
Savininkas:

FRANK DARSSIN
(Daržinskas)

2616 West 69th St.
Chicago, Illinois

Savininkų matyti galima die 
nomis ir vakarais iki šešių.

Ant rendos Storas, tinka ba- 
rbemei. Randasi pačiame Ci
cero miesto vidumiesty, arti 
lietuvių bažnyčios. Savininkas 
tame pačiame name ant 2-rų 
lubų.

4934 West I5th St

A t ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RookweQ St 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokiu? dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitos miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTO]

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontrabtorlna 

Statau |TalrtaualuB n&mua prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock K634

Telof. Republic «!•<

D. GRICIUS
OBNBRALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medlto nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnacnlausloa
2452 WBST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RHJ8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Bapos Talef. 
Homlook IMT

Namų Teist 
Republic 64 8 R

Skubiai parsiduoda 6 kamb. 
plytų bungalow ir garadžius 
lietuvių apgyventoj miesto da
ly. Pigiai, ateik ii^įhiofe savo 
pasiūlymų.

7015 So. Artesian Avė.

JORN YERRES
Plumblnc A Heatlnc UetuvU 

" KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
Mas WE8T etth STKEKT

Ptrkusie.il



