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Kinu kariuomenė apleidžia Mandžiuriją
MEKSIKOS RADIKALAI KOVOJA 

PRIEŠ ARKIVYSKUPĄ
Indijai gresiare voliuci ja

ANGLIJA RISASI GLAUDŽIAIS SANTY
KIAIS SU PRANCŪZIJA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KINEMATOGRAFŲ PRA
MONĖ LIETUVOJ

LENKAS APIE LIETUVI 
KALBĄ

■i 1 i

i

KINAI APLEIDŽIA MAN4 
DŽIŪRIJĄ

ŠANCHAJUS, gr. 30. - 
Žiniomis iš Činčow’o, kinų ka
riuomenė skubiai apleidžia tą 
miestą ir apylinkes. Japonų 
kariuomenė nesulaikomai ver
žias pirmyn. Tokiu būdu visa 
Mandžiūrija patenka japonų 
valdžion.

MANDŽIŪRIJOI KRUVINOJ I 
UTYPNOS KAUTYNĖS

ČTNČ'OW, Mandžiūrija, gr. 
30. — Japonų kariuomenė ve
ržiasi šio miesto link. Pake
liui japonai susiduria su gau
singa kinų kariuomene. Vyks 
ta kruviniausios kautynės. A- 
bi pusės labai nukentėjusios. 
Bet japonai nesulaikomi.

Vakar šio miesto pądangė-
mis

Lietuvoj kinematografams 
vyksta. Jie dygsta kaip gry
bai po gero lietaus. Iš viso

Lenku mokslo akademijoj<| 
nesenai prof. Rozvadtvg 
skaitė paskaitę, apie lietui

Lietuvoje 80 kinematografų, filologijos reikšmę baltą t
Juose gali pasidėti iš karto 18 
tūkstančių žmonių. 20 kinema- 

Itografų turi jau garsinių fil
mų aparatus, kurie kaštuoja 

Įnuo 10,000 ligi 60,000 litų kie 

įkvienas. Kino turi daug pir-
REIKALAUJA IŠTREMTI 

ARKIVYSKUPĄ
________ Šie nameliai statomi streikuojantiems Coverdale, Pa., angliakasiams praleisti žiemą. 1 menybių prieš teatrą. Pirma,

MEXICO CITY "-r 29 Kasyklų savininkas streikuojančius darbininkus ir jų šeimynas pašalino iš savo kasyklų ptį kinuose seansai neilgi An- 
jtra, j kiną eiti nereikalingas 
didelis pasiruošimas. Bilietas

namų.Meksikos senato radikalai at
stovai iškėlė reikalavimą, kad 
prezidentas Rubio ištremtų iš 
Meksikos vietos arkivyskupą 
P\ ?iaZ’?’ ?UrS Protestuoja; ARMAGIT, Airija, gr. 29. 
prieš Bažnyčios teisių varžy- — Airijos primatas kardino- 
Inus- las MacRory’s pareiškia, kad

būsimas Dubline Eucliaristi- 
ANGLIJA UŽIMTA INDIJOS nis kongresas turės didelės į- 

REIKALAIS takos pasaulio taikos palaikv-
---- ------- mui.

LONDONAS, gr. 30. — An- Kongresas pačiai Airijai 
glijos vyriausybė šiandie dūug bus Dievo malonių šaltinis. Ąi- 
užimta Indijos reikalais. rijai grasino komunizmas.

Grįžęs M. Gnndhi’s grasina Nors šis raudonasis pavojus 
revoliucija. Jis sako tik mil- pašalintas, bet jis paprasto- 
žiniškomis žmonių aukomis mis krašto sąlygomis galėtu 
bus galima laimėti Indijai lai- atsigaivelioti. Komunizmui ga~ 
svę. lutiną kapą paruoš Eucharis-

Londone pripažįstama, kad tinis kongresas.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS GELBĖS TAIKAI CHICAGO JE

KOMISIJONIERIUS PA
GYRĖ AGENTĄ

COOK’O APSKRIČIAI
PAGALBA ne Per i>ran^aus’as- Visa bė-

;da yra ta, kad dažnai labai
Cook’i} apskričiai finansi-'10<^° s’anislQ ’r erzina publiką 

niam .krizy pagalba nelengvai lo<Iydaini įvairiausių kalbų už- 
įgijama. i ra8US> kurių publika nesupra

skraidė japonų lakūnai. Į Indijoj stovis britams pavo-; 
1 r ’Kinų tarpe kilo pasiauba. Spė 

jama, kad kinų kariuomenė 
čia bus ištraukta.

ATNAUJINA GLAUDŽIUS 
SANTYKIUS

PARYŽIUS, gr. 30. — Iš 
AVasbingtono gaunama žinių, 
kad J. Valstybės neturi nei 
mažiausio noro mažinti karo 
skolas Europos valstybėms.

Šis nusistatymas Angliją 
pastūmėjo j glaudžius santy
kius su Prancūzija. Abi val
stybės sutaria kaip viena vei
kti karo skolų ir reparacijų 
klausimais. Taigi, abi bus nu- 
sistačiusios prieš Ameriką, jei 
ši nenorės jų norams patai
kauti.

MAFIIOS NARIAI NU
BAUSTI

' PALERMO, Italija, gr. 30. 
— 141 mafijistas (Mafija — 
slapta organizacija) nubausta 

kalėti. Mažiausia bausmė 6 
mėnesiai, didžiausia gi — 10
metų. 104 nariai išteisinti.

19 MIRĖ DEL ŠALČIO

jingas.

LISBONA, Portugalija, gr. 
30. — Dėl nepaprasto šalčio 
čia mirė' 15 asmenų.

to studijoms. Profesorius nu 
rodė kai kurias lietuvių kalbo; 
formas, palygindamas jas 
praindoeuropiečių kalbos fo 
momis. Jis žada išleisti ats 
rą knygutę apie lietuvių fili 
Ingi ją ir lietuvių kalbos sarJ 
tykius su slavų kalbomis. - 

“Tr?

sr

MASKVOJ AREŠTUOTAS 
ČIČERINAS

BERLYNAS, gr. 30. — Žil 
niomis iš Maskvos, tenai gat)

KATALIKAI SKIRSTOSI 1 
TRIS RŪŠIS

DĖL INDIJOS LAISVĖS
NEW YORK, gr. 29. — 

BOMBAJUS, gr. 29. — Iš Kun. E. F. Garesche, jėzuitas, 
Londono grįžęs indų tautini- kalbėdamas apie katalikų vei- 
nkų vadas M. Gandhi’s j savo kimąi sakė, kad' katalikai skir- 
sekėjus kalbėdamas pasakė, stosi į tris rūšis: 1. Tie visi 
kad Indijos laisvės iškovoji- katalikai,kurie dalyvauja visa- 
mui bus reikalinga paaukoti me-katalikiškame veikime, pri-
vienas milijonas žmonių.

, ......... ..... /
BRITANIJA PERSPĖJA 

AFGANISTANĄ

klauso katalikiškoms draugi
joms ir nuolat remia Bažny
čią. 2. Tie visi, kurie mažai in
teresuojasi katalikų veikimu ir

—•---------  katalikybę remia tik ten, kur
LONDONAS^ gr. 29. — Ka- būtinai reikalinga. 3. Kurie 

ledų vakarą uniformuotų af- tik paviršiniai priklauso prie 
ganų būrini Khyberio perėji- parapijų.
niu įsiveržė Indijon ir ėmė šau » x j, _ . Baznvcia daro pastangų pa-dyti i Indijos gvventojus. Bn- , .' , . , . ... ..., . .. . starasias dvi katalikų rūšis
tų kariuomenė nuvijo atgal kokiu nors būdu patraukti isibriovelms. . . ...aną pirmąją mšį.

Britanijos vyriausybė pa- ---------------------
sruntė Afganistanui perspėji
mą ir reikalauja pasiaiškini-

30,000 DOLERIŲ KATA
LIKŲ LABDARYBEI

mo.

PASIRUOŠĖ MIRTI

. ANSONIA, Conn., gr. 29. 
— Vasilius Radzevich’ius, 68 
m. amž., pasiruošė mirti. An
dai vietos kapinėse patsai iš
sikasė duobę ir nusipirko ak
mens antkapį. Dabar jis pirko 
karstą ir reikalingus laidoji
mo drabužius.

NEW YORK, gr. 29. - Mi- 
ręs saldainių gamintojas He
nry Heide’as paliko 30,000 do
lerių katalikų labdarybės į- 
staigoms.

3 MIRĖ DĖL ŠALČIO

MADRIDAS, Ispanija, gr. 
29. — Sevillėje ir Vallohare 
dėl šalčio mirė 3 žmonės.

Probibicijos agentas Komi- 
nakis atsisakė įeiti i vienus 
privatus namus be teismo 
“waranto” kada kiti agentai 
to nepaisydami įėjo į vidų ir 
areštavo namų savininką ra
dę įtaisymų gaminti alkoholį.

Komisijonierius Walker’is 
areštuotą žmogų paleido, o* a- 
gentą Kominakis’ą pagyrė, 
kad jis prisilaiko įstatymų. 
Agentai be “waranto” nega
li namuose daryti kratų.

RASTAS PAŠAUTAS

Gubernatorius Enunerso-‘ T" "žraini « pri«-lv*i® rastas begalį, girtas žm

Ties Craivford avė., Ęvan- 
stone, rastas pašautas S. J.
Hall’as, 31 m. amžiaus. Šalia 
jo buvo sudegęs jo automobt- 1934 metais tas įkainudtojas
lis. Hall’as tik tiek ištarė, kad 
jį užpuolė jo priešų gauja, 
pašovė ir automobilį sudegino. 
Pasisakė, kad už šį įvykį jis 
pats yra kaltas.

Policija aiškina, kad Hall’as 
pats automobilių padegė ir 
pats pasišovė.

PAKLIUVO KALĖJIMAN

Mrs. J. Krzysik, 18 m. amž., 
kitados kaltino vieną jaunuolį 
už kriminališką jos užpuolimą. 
Tas jaunuolis patrauktas tie
som Atėjus bylos nagrinėji
mui, ji atsisakė kaltinti tą 
jaunuolį. Už tą savo “žygį” 
ji nūbausta 6 mėnesius' kalėti, 
jaunuolis gi išteisintas.

MUZIKŲ STREIKAS
Chieagos radijostotyse pa

skelbtas muzikų streikas, kurs 
prasidės Naujų Metų viduna
ktį.

n’as, Chieagos majoras ir ki- monė vokiškai ir rusiškai pro- 
ti valstybės vadai sudarė pa- pagodai Lietuvoje varyti. Ki- 
galbos planą. Bet įstatymų n0 savininkai, kurie tiek ge- 
leidimo rūmų atstovai iš Coo- ’’ai uždirba iš lietuvių, turė- 
k’o apskrities ne visi nori pri- (tų apie tat pagalvoti. “Tr.”
pažinti tą planą. Plane įžiūri ' ------------- ;-----
perdaug politikos. > STATOME LAIVUS ČILI

„ . ... . , I VALSTYBEI
Sausio men. 4 d. valstybes

rūmai atnaujins sesiją Spring T • • , * ji.. ,,, _ ., J 1 , : Laivai statvti — darbas ne-held e. Bus įduotas tas pla- , .. .
.. , . . . lengvas. Reikalinga daug pinas. Sis planas pirmiausia lie-: . .... ,. .

........ . . mgij turėti, o svarbiausia geria turtu įkainavimo sistemos . ....
.... ro nusimanymo bei patyrimo,pakeitimą. Norima skirti tik r . . _v. . . , , , ,... , . . . , Labai džiuginąs dalvkas, kadvieną ikainuotoją ir jam du _. .
..... T. . , . ... Lietuvoje vra šiuo laiku sta-padejejus. Įkainuotąją skiria .... . ,
... .. tonu laivai net tiek tolimaipats gubernatorius pasitaręs , , . _____n i , i i • • valstvbei — Čili, Pietų Amen-su Cook’o apskrities komisu .v ’ v

• . • • •__ • • , y, ... ko,]. Juos stato laivų statvbosjonienų pirmininku. Pradėjus . . / *'
Įmonė Lindenau ir Co. Klai
pėdoj. Šiuo tarpu statomi du 
keleiviniai laivai. Kiekvienas 
turi įtalpos po 480 vadinamų 
Brutto-Register tonų. Kiek
vienas laivas gali .paimti 80 
žmonių ir ligi 120 tonų važ
mos. Vienas laivas atsieis 22,- 
000 svarų aukso sterlingų.

“Tr.”

gus. Jis areštuotas. Policijos 
nuovadoje paaiškėjo, kad tai 
buvusi s sovietų užsienių rei 
kalų komisaras Čičerinas, kursi 
praeitais metais dėl sirgimej 
atsistatydino.

Sovietai žada jį nukelti ji 
Krimą ir parūjiinti nžsiėmi-|
mo.

GRAŽINO 70 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

turėtų būt jau pačių piliečių 
renkamas.

WASHTNGTON, gr. 29. - 
Iždo departamentas Šiemet į- j 
vairioms įstaigoms, įmonėms 
ir pavieniem's asmenims gra-j 
žino apie 70 milijonų dolerių. 
Tai permokėti mokesčiai už] 
pajamas.

MIRĖ INDIJONŲ GLO
BĖJAS JĖZUITAS

DEMOKRATAI PRIEŠ 
MOKESČIUS

Praneša, kad geležinkelini
nkai pasirengę pripažinti 10 
nuošimčių mažesnį už darbą 
atlyginimą.

WASHINGTON, gr. 29. — 
Sioux’o padermės indi jonai a- 
pgaili mirusį savo globėją 
kun. Digmann’ą, jėzuitą.

Velionis misijonieriavo indi- 
jonų tarpe Pietų Dakotos val
stybėje. Mirė Šv. Pranciškaus 
misijoj, P. Dakotoj. <

ŪKININKŲ NAMŲ PRO
JEKTAS

NUBAUSTI BANKO 
VIRŠININKAI

PHILADELPHIA, Pa., gr. 
29. — Uždaryto Girard Ave- 
nue Title and Trust banko ke
turis viršininkus už banko tu
rtų eikvojimą teismas nubau
dė nuo 10 ligi 20 metų kalėji
mo.

Yra sudaryta tarpžinybinė 
komisija, kurios tikslas yra 
pagaminti ūkininko trobesių 
projektą tokį, kad jis už kuo 
mažiau pinigų pasistatytų mo
demiškus, sanitariniu ir prieš
gaisriniu atžvilgiu gerai įren
gtus namus. “Tr.”

LIETUVIS TEISĖJAS
Šiomis dienomis Antanas 

Juknavičius,' baigęs teismo 
praktiką ir išlaikęs egzaminus

WASHINGTON, gr. 29. — pakviestas prie Vilniaus apy- 
Krašto biurokratija kas me- gardos teismo djrbti. “Vil
tai didina išlaidas. Per praė-] niaus Rytojus” pažymi, kari 
jusius penkioliką metų jos iš- tai esąs pirmas lietuvis teisė- 
laidos padidėjo 300 nuošimčių, jas Vilniaus krašte. “Tr.”

ĮVASHINGTON, D. C., gr, 
29. — Kongreso atstovai de
mokratai planuoja pakeisti^ 
krašto vyriausybės feikalav 
mą grąžinti 1924 metų mok^sj 
čius už pajamas. Demokrat 
yra nusistatę, kad moki sč:č 
būtų skiriami tik prade ji 
5,000 dolerių metinių pa ■ imi;

BUS REIKALINGA FuDE- 
RALINĖ PAGALBA

ĮVASHINGTON, gr. 29. - 
Senato komitetui pranešta, 
kad visuose didžiuosiuose mie
stuose federalinė pagalba be
darbiams šią žiemą būtinai rei-' 
kalinga.

PLATTNKTTE “ DRAUGĄ ”

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatomai 
lietus; vidutinė temperatūra.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge. n
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Trečiadienis, Gruod. 30, 1931

“D R A U G A S”
Uelna kasdien, l&skyrua sekmadienius

r-KKNLIMEKATOS KAINA: Metams — >8.00. Pu
se Metų — *8.88, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 

Menesiui — 75 c. Europoje — Metama 17.10. Pusei Me- 
M — *8.88, Kopija .18a.

Bendradarbiams IK korespondentams raitų ne*rų- 
Maau jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunėlama tam 
Ukaiui pešto tankių.

Badaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai. 
lUteibimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

vo ateities, savo aktualiausių ir opiausių rei- » 
kalų. '

Tokia liguista, nenormali vidaus politi
kos būtis kraštą ir į ekonomišką skurdą ve
da, nes nėra kas rūpintųsi žmonių gerove, e- 
konomine krašto būtimi.

KAIP SPAUDA KITUR PLATINAMĄ

SOV. RUSIJOJE REAK
CIJA

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILI" FRIEND

Publlsked Daily, fizoep/ Sunday. 
8UBSCRIPT1ONS; One Teer — *8.00. SU Montm

— *1.80. Three Montbs — *2.00. Ono lfonth — 78c. 
■urope — One Year — *7.08. 8!l Montbs — *8.81. 
Jopy — .8>o.

Advertlslng in "DRAUGAS" brlngs best resulta 
Advertlsing ratu on appUoatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Unicagc

Vedant dienraščio “Draugo” vajų, gal 
nebūt pro šalį pažvelgti, kaip kitų kraštų 
katalikai rūpinasi savo spauda. Kaip Italijos 
l^ttulikai platina savo spaudą, apie tai “Auš-
ra” rašo:

DIENOS KLAUSIMAI
DVI SESERYS LIETUVOS VALDOVES

Mes jau prieš metus ar net seniau esame 
byinėję tą faktą, kad p. Voldemarą, nuver- 

tt dvi seserys — Smetonienė ir Tūbelienė. 
VtiO būdu pirmosios vyras pasiliko prezi- 
dfcntu, o antrosios vyras užėmė ministerio 
pirmininko vietą. Šių dviejų seserų valios 
klauso ne vien jų vyrai, bet taip pat visa 
vyriausybė. Galimas daiktas, kad tos dvi se
serys sugalvojo ir prezidento rinkinių kome- 

kad savo vyrams, tikriau sakant sau, 
nžsitikrntų valdžią Lietuvoje. Jos. matyti, ir 
kitą. panašią komediją rengia,. tai seimo rin
kimai, kurie būsią daromi panašiu būdu kaip
ir prezidento “rinkiniai”.

Apie dviejų seserų valdžią sietuvoje ir 
.Užsienis plačiau pradėjo rašyti, Chicagos Tri
būnoj apie tai rašo Donald Day. Jis pabrėžia 
Į ir tą faktą, kad p. Voldemaras buvo nuvers- 
fas dėl to, kad jis nepajėgė suvaldyti savo 
Žmonos liežuvio plepant apie ponią Smeto
nienę. Tik p. Day, matyti, klaidingai buvę in
formuotas apie tai, kokią vietą p. Tūbelis už
ėmė prieš p.* Voldemaro nuvertimą. Day rašo, 
kad jis buvęs Klaipėdos gubernatorium. Bet 
Ui ne tiesa. P. Tūbelis prieš tai buvo finali
ni minis teriu.
|| Kaip ten bebūtų, negražu, kad užsienis 
rašo apie moterų intrygas Lietuvoje ir juo
kiasi Iš to, kad Lietuvą ne vyrai valdo, bet 
moterys. Vadinasi, p. Smetona ir p. Tūbelis 

rttk iš vardo yra diktatoriai, bet tikraisiais
diktatoriais yra jų žmonos.K ’- . iNetektų priešintis moterų valdžiai ir pa
saulis iš to nesijuoktų, jei toji valdžia būtų

“Nors, kaip ir visur, plačiosiose Italijos 
katalikų masėse dar galima pastebėti apsnū
dimo ir savosios spaudos reikalo nesuprati
mo, vis dėlto reikia pripažinti, kad šiais me
tais visame krašte jaučiamas didelis ir la
bai daug žadąs atbudimas. Visi vyskupai ruo
šia katalikų spaudos dienas. ,

Tuojau po gerai pavykųsios Milano vys
kupijos katalikų spaudos propagandos die
nos, gruodžio 1 dieną Genevoje įvyko kata
likų žurnalistų ir katalikų dienraščių atsto
vi) suvažiavimas. Viešųjų suvažiavimo pas
kaitų klausė didelė minia žmonių. Pastebėti
na, kad tam suvažiavimui Genuvos arkivys
kupas kardinolas Minoretti leido naudotis 
Šv. Mortos bažnyčia, kuri tą dieną buvo pa
versta sale. Po to suvažiavimo, Ligurijos ka
talikai dar uoliau pasiryžo palaikyti savo 
dienraštį “1 Nuovo Cittadino”.

Dar cliarakteringesnė katalikų spaudos 
platinimo diena įvyko gruodžio 6 dieną No-
varos diecezijoje. Visos vietinės katalikų dr-

lo balsas tyliai kyla, bet ga
li žymiai sustiprėti, nes ne vi
sa komunizmo šešėlis spėjo 

Akcija kelia reakciją. Toks uždengti. Jis veikė daugiau 
ne tik fizikos, bet ir gyveni- : paviršių, bet ne gelmes.
mo dėsnis. Jis visur ir visais! ------------------ —
laikais pasireiškia, ir jo vei-Į
kimo sustabdyti negalima. Jis
pasireiškia net SSSR. Ten iš- - -----------
eina nelegąjūs laikraščiai, ku- Europoj, daugiausiai Angli
ne protestuoja prieš materija- į joj ir Prancūzijoj, o dalinai 
listišką komunistų mokslą, pro Vokietijoj, Olandijoj, Belgijoj

1

gramą, drįsta nesutikti su 
tais, kurie visa nori monopoli
zuoti, ir žiauriai baudžia tuos, 
kurie drįsta nors kiek atvi
riau pareikšt savo nuomonę, 
nesutinkančią su “rojaus” kū 
rėjų mintimis. <

Tas parodo, kad materializ
mas negali žmogaus patenkin
ti. Jis, nežiūrėdamas pavojų, 
siekia kažko aukštesnio, nes 
sielos gilumoje žydi gryno i- 
dealizmo žiedai. Jiems teikiam 
as tikras penas, brangiai kai
nuoja. Aišku, religinio peno

MOTERYS VALDO 
VYRUS

ir Šveicarijoj yra įsigyvenęs 
pajuokimas šiaurės Amerikos 
valstybės, kuri ten vadinama 
“bobų respublika”. Joje esą 
“vyrai nuo lopšio iki grabui 
yra amžinais moterų vergais 
ir paprastais įrankiais jų po
litikos ir intrigų.” Net valsty
bės reikalai, girdi, nors veda
mi ir tvarkomi vyrų, tačiau 
tas daroma tik pagal moterų 
norą* ir geidulius.

Nors taip manoma ir kalba
ma Europoje, bet tikrenybėje 
vyrai Amerikoj dar gali di

ngus darbus ir atliktų visus 
patarnavimus, už ką gauna 

■^pastogę ir pavalgyti. Bet jei 
darbe prasižengs, ar tai per 
mažai darbo padarys, ar pa
našiai, tai ir valgyt negauna. 
Šiurkštus plūdimas ir panie
kos žodžiai tai nuolatinės jie
ms vaišės. Yra tik du “švie
sūs” punktai vyrų gyvenime: 
vienas, kad žmonos pavarytas 
vyras gali laisvai grįžti pas 
savo motiną, o pametęs žmonų 
privalo jai mokėti alimentus. 

Gyvenimas ir tvarka 
Menangkabai gyvena mažim 

se sodžiuose. Jų gyvenimo na
mai susidedia iš keleto aziati-

juodu apstoja būrys moterų. 
Čia atėjus “kunige” (irgi mo
teris) kalba nuotakai daugy
bę įvairių komplimentų ir tuos 
pabaigus, atsikreipia į jauni
kį klausdama: -‘Ar sutinki 
imti ją už žmoną su pasega 
penkių dešimčių guldėrų ir vie 
no sarogo? ’ Jaunikis atsako: 
“Taip. Aš sutinku priimti ją 
ir penkias dešimtis gulderų u 
vieną sarogą.”

Sutuoktuvių ceremonijos tuo 
baigiasi. Jaunikis greitai eina 
laukan ir keliauja pas savo 
motiną, o nuotaka pasilieka 
savo motinos namuose ir ten 
per kelioliką dienų su moteri

ško stiliaus trobų. Tose tro- mi8 linksminasi ir puotauja, 
bose gyvena ..iki 60 moterų.“ šitos nimfos i nnotns

SSSR trūksta, bet randasi žino, džiuotis savo vergija” prieš 
nių, kurie įstengiąs šį trūkumą vyrus,’ gyvenančius Afrikos 
pašalinti. Jie išleidžia ranka pakraščiuose
parašytus malžus žurnalus-są-

... .. ........................ 1 siUvinelius. Yra net tokiosjos buvo įtrauktos į darbą. Pirmiausia, visi j ; _ .
.. . . ..... .. • . • .. i , -trys leidėjų grupes. Kurios giorganizuoti katalikai turėjo pasirūpinti, kad:. ,. v. v , ,. \ 'krypties laikos šie žurnalėliultą dieną į iškilmingas pamaldas susirinktų | ‘

kiek galint daugiau žmonių. Pamaldų metų i Pirmosios leidėjų grupės lai 
visose .parapijose buvo sakomi pamokslai a- Įkraščių leidėjai laikosi prieš
ine būtiną katalikų pareigą skaityti ir remti
savąją spaudą.
• Po pamaldų, iš anksto nustatyta tvarka, 
paskirti propagandistai turėjo apeiti visas galvojančiai, r 
vietos katalikų šeimynas, nunešti jieifls paro
dyti katalikų dienraščius, savaitraščius bei 
žurnalus ir paraginti kurį nors jų užsisakyti.
Pirmoj eilėj buvo siūlomi katalikų dienraš
čiai. ’ . . ‘

Didesniuose centruose dar buvo suruoš
tos ir viešos paskaitos apie katalikų spaudą, 
su tos spaudos paroda ir čia pat veikiančiu 
biuru, kuriame kiekvienas galėjo užsisakyti 
ir atsiteisti už visus Italijos katalikų laikraš
čius.

♦ Kaip matyti, Italuos katalikai, paskuti
nių įvykių pamokyti rimtai sujudo.”

karinės rusų profoslavų cerk
vės nurodymų. Jie tinka, ži
noma, senai, konservativiškai 

intelegenti- 
jai. Kiti grupei visą žiuri 
mistiškai ir atstovauja dau 
giausia religines sektas/ Tre
čioji grupė pripažįsta pravo
slavų tikėjimo pagrindus, bet 
aiškina tai kitaip nei pirmo
ji grupė. Jie yrą. daugiau mo
dernistai. ,

Yrainet slaptų organizacijų, 
i.abiausiai prasiplatinusi yra 
“Šviesaus miesto brolija” 
Žinoma, jų organizacijų vei
kimas negali būti stiprūs. Įdo
mus tik pats faktas, kad min-

Čikagoš universiteto antro
pologijos departamento vedė
jas Dr. Fay C. Cole su savo 
žmona neseniai keliavo per A- 
frikos pakraščius ir ilgesniam 
laikui buvo apsistoję centrali- 
nėj Sumatroj,»Padang’o sa-

vyriausia —kai “ibu” (moti
na), paskui dukters, sesers, te
tos, pusesserės ir panašiai. 
“Ibu” yra namų viršininkė ii 
nuo jos priklauso visa namų 
tvarka; visos gyventojos turi 
jos klausyti ir jos tvarkos lai
kytis. Iš vytų leidžiama į. ši
tuos namus Įeiti tik sūnams ii 
vyrams, bet tik trumpam lai
kui ir tai jiems galima įeiti 
tik į prieangį, kurio kampe ga 
Ii ramiai pabūti valandėlę ir 
ramiai išeiti. Jei norėtų pa
būti ilgiau, gali susidurti su 
nemalonumu, nes kiekviena na 
mų gyventoja turi teisę kada 
tik nori, jį plūsti, subarti il
su panieka išvyti laukan, kaip 
kad mes kartais išvejame nu
sikaltusį šunį. Tokiame atsi
tikime vyras neturi teisės “a-

lose, kurias apgyvenę menang-i pginti savo gaI-|)ę” ir “įbu” 
kabau giminės (tribes) Melai-j ne užtaria. Viskas, kas jam 
siano plote. Ponia Cole akyvai ' leistių^ tai nelaukiant dides

nio nemalonumo greitai smu
kti laukan ir pasislėpti kur 
nors taip, kad jį nepasiektų 
moterų žodžiai.

V it i • vyrai sau pava rdes 
gauna nuo savo motinos val
do. Vargas tirui, kuris nežino 
tų savo motinos vardo. Vyrai 
veda žmonas gana - jaunuose 
metuose būdami, kaip tik turi

sekė jų gyvęnyną, 
tinius paproč'

nėjo vię, 
risirinko 

užtektinai medžiagos apginti 
“bobų respublikos,” moterų 
“brutališkumo” ir apibaltinti 
jų vyrų ‘vergijas.’ Melaisiano 
vyrų padėtis moterų vergijo
je daug blogesnė.

Pagal ponios Cole pasako
jimą, Melaisiano vyi,f gyveni-

Jungtinės Valstybės rengiasi 1932 me- j tvs labai ilgai gyvena žmonių 
tais iškilmingai paminėti 200 metų sukaktįI galvose ir verčia juos veikti, 

teisėtai išrinkta. Bet kadangi tai yra intrygų i nuo savo pirmojo prezidento Jurgio Vašing- Ners ir yra komunistų paskel 
it asmeninių interesų pasekmės; valstybė dėl ! tono gimimo. Jurgis Vašingtonas gimė 1732 btas dėsnis, kad “Religija — 
jto turi susirūpinti, nes tai yra liguistas reiš- ; m. Ir lietuviai yra raginami šio krašto tėvo liaudžiai opijumas”. žmonės
Sūnys, dėl kurio jau šiandien kenčia tauta, 
Apturėdama net teisės viešai išsitarti dėl su

gini i nfo sukaktį paminėti. Be abejojimo, tai iv jos neatsisako. Jie net ruošia-
padarysime. į si į kultūrinę kovą. Jų protes

mas yra lygus zuikio' gyveni siok* toki supratimų apie šei-_ V . * *
mui plynuose laukuose, nes vi- myninį gyvenimą. Vesti gali 
sur ir visame tun klausyti mo- kiekvienas v^ras keturias žmo- 
ters paliepimų ir įsakymų, ne-J nas. Gali jas pamesti ir tos 
turi teisės pasipriešinti, nė at- -avo vyrus gali pavarvt kada 
sikalbėt ir neprivalo niekad (nori; niekas už tai juos ne- 
fikėtis išgirst iš moters švel- (areštuoja. Vyrai vesdami turi 
nių žodžių. Vyrai ten šeiniv- jai įsipiršti. Po visų sutarėm 
niškanie gyvenime skaitosi tilt, afsihfma sutuoktuvės. Jauni 
kaip šeimynos priedas ir tai - kis pašaukiamas į nuotakos 
tik tam, kad apdirbtų reikali-(motinos “didžiąją trobą”, kur

Laike šitos puotos į puotos 
namus įeiti bet kokiam vyrui 
uždrausta. Jei atsirastų koks 
drąsuolis, kuris užsigeistų pa
matyti kaip moters linksmina
si, tokiam “niekšui” leistina 
nusukti sprandą.

Puotai pasibaigus, viso? 
puotautojos kartu su nuotaka 
eina “parsivesti jaunavedį iš' 
jo motinos namų. Parvedus 
jaunavedį į nuotakos namus, 
čia jis liekasi vergu savo žmo
nos, jos motinos ir visų jos 
giminaičių moterų.

Kur dar blogiau
Afrikoj yra keietas pader

mių, pas kurias vyrai kenčia 
dar didesnę moterų priespau
dą ir panieką, nes ne vien tu
ri jų aklai klausyti, joms ne
sipriešinai, bet už prasižengi
mus dar yra ir fiziškai bau
džiami kaip gyvuliai. Konia- 
muos moterys paprastai vyrus 
vadiną “arklio galva.”

Koniamai g; vena šiltanu 
klimate, todėl \ ra nuogi ir d.» 
bužiais rengiasi tik religišįv. 
se šventėse. Jų moterys nete
ka už vyrų, bet juos veda tai 
yra, jos renkasi vyrus krib.- 
na ir susituokusios iuos pa
vergia. Tekėdamas vyras ne
tenka savo motinos pavardės 
ir priima pavardę savo žilin
uos. Sutuoktuvių ceremonijo
je ir puotose vyrams dalyvau
ti. užginta. Puotai pasibaigus 
koniamės, lygiai kaip ir mala- 
sianės, eina parsivesti jauni
kį. Nuėjus joms į jaunikio mo
tinos namus, ten ife!nr, tam 
tikslui suverbuolas vyrų bū
tys ir turi jas nešti atgal; 
jaunikis turi nešti savo z.nio- 

(Tęsinys 3 pusi.).
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ATSIVERTUSIO BEDIEVIU VA
DO ŽODIS.

a.

(Pabaiga)
Kai popo lavonas kruvinas gulėjo 

ties cerkvės durim, padegėm cerkvę. Rau- 
dbfios liepsnos griebė šventyklos sienas, 
o kaimiečių ir miestelėnų būrys stovėjo 
ir dairės į šalis lyg stebuklo laukdami. 
Mftiiai su manim kalbėjęs senis persižeg- 
Bojo ir aš nespėjau nė žodžio ištarti, kai 
jis puolė į liepsnojančią cerkvę ir dingo

l dideliam ugnies kamuoly amžinai.
— Tokių atsitikimų begalės — rašo 

toliau Tredjanovas. — Kartą, dar prieš 
Stalino diktatūrą, Maskvos priemiesty, 
pačiam bedievių centre buvo įsakyta pa
daryti kratą pas vieną kumunistą, nes 

buvo įskųstas laikąs kažkokį šventą 
hprrmkslą. Nuėjome. Pas komunistą buvo 

plautas šventus paveikslas. Jis kabojo ant 
sienos simboliškai pridengtas raudona
vtttava., * ' -A v

— Jūs komunistas?
- Taip.

— Ir laikot šventus paveikslus.
— Laikau.
— Kokiam tikslui?
— Aš tikiu Dievą!
Čekistas ėmė juoktis;
— Nejaugi tamsta kvailesnių už sa

ve ieškot? Jei taip, tai Trockis ir Leni
nas turėdavo eiti pas popą.išpažinties?

— To aš nežinau. Aš tik žinau, kad 
turi būti sąžinės laisvė. Kas nori gali 
melstis.

Supykęs čekistas griebė paveikslą, 
suplėšė jį ir skėlė jo savininkui į veidą. 
Šis griebė čekistui Už gerĮdės ir būtų jį 
pasmaugęs, jei nė kareivis. Kareivis šovė 
jam į galvą ir mirtinai sužeidė. x

— iš milijonų į šiuos panašių atsiti-, 
kimų aišku, kad komunistai iš rusų vals
tiečių krūtinių Dievo neįstengs išplėšti. 
Jie sudegino daugybę bažnyčių ir cerk
vių arba pavertė jas į karei amus: jie iš
šaudė tūkstančius šventikų ir kunigų 
arba juos pūdo kalėjimuos, bet dvasi
nis žmogaus gyvenimus stipresnis iri 
raudoną kumštį. Net pačių komunistų 
tarpe pastebimas noras riti į dvasinį at

gimimą. Iš tų griuvėsių kelias pirmųjų 
krikščionybės laikų tikėjimas — milži 
nas. Tas milžinas rusų* tautą atgaivins ir 
išlaisvins.

Raupas.

F. J. Joseph Staub.

KOČiy VAKARAS
1 V. SCENOS VAIZDELIS 

Iš vokiečių kalbos vertė 
St. t e r k š n A t
(Tęsinys iš No. 302) '

’ EDMCNDAS. Ach, nekalbėk taip, tė
ve! Iš širdies gilumos dėkoju Dievui, kad 
Jis išklausė mano kasdibninę maldą rr 
man vėl sugrąžino mano tėvą. Bet sa 
kyki: ar tai buvo mano brolių balsai?

KRON BERGAS. Taip, tavo brolių. 
EDMUNDAS. Bet dėl ko gi motina

jiegieila kartu A» ną^irrUijau jos baUo. 
KKONBERGAS. Ne, mano sūnau! Joa

tu negirdėsi niekados.
EDMUNDAS. Niekados? Ar jau mano

motinėlė nebegyvena?
KRONBERGAS. Danguje!

VI SCENA.
Edmundas (vienas),

EDM. ND\S. Viskas man dabar atro
do, kaip sapnas, tačiau visa tai yra tik
rybė. Mano vargšas tėvas daug iškent*- 
jo; tą aš galiu ryškiai išskaityti liūdo 
šio pilnam jo veide. Bet argi jis tikrai
galėjo būti netikinčiu, nekrikščioniui? 

Tai būtų buvus sunki bausmė už jo pra
keikimą. Ir tačiau prakeikimas’ per Die
vo stebuklingas malones virto palaima. O, 
motin, motin! Kad tu dar būtum gyve
nus šitą valandą! Bet tu danguje 
džiaugiesi šiomis palaimintomis Kalė
domis!

VII SCENA
Itronbergas, Rudolfas, Vilhelmas, Dr. 

Villmaras ir Edmundas.
KRANBERGAS (stl Savo sūnumis ir 

dr. Villmaru). Čia — jūs betneliai! Kas 
čia pey vienas? .

Iltį DOLE AS. Kunigas..
VILHELMAS. Vienuolis.
KRONBERGAS. Taip, bet... (šluosto

si ašaras). Kas per kunigas? Iš kur jis 
kilęs? Kaip jis vadinosi?

DIL VILLMARAS (pagindamas Ed
mundą). Ar gali būti? Tu esi — Edniun 
das, mano senasis mokslo draugas, ir 
širdingas draugas, su vienuolio drabu
žiais. Tai netikėtina!

EDMUNDAS. Tačiau džiaugsminga, 
mielas Villmare, ar ne?

DR. VILLMARAS. Ir dar kaip!
’ EDMUNDAS. Bet tu?

DIl. VILLMARAS. Gerai aprūpintas 
tavo jaunų brolių namų mokytojas.

RUDOLFAS ir VILHELMAS (be
veik šaukdami). Mūsų brolis Edmundas?“ 
(puldami prie jo). Mūsų brolikT O, koks 
džiaugsmas! *

EDMUNDAS (abudu juos apkalbina 
savo raiTkomis), Taip, jūsų brolis!

RUDOLFAS ir VILHELMAS. O, 
širdingai sveikiname tave.

EDMUNDAS (tiriamai žiūri į juos). 
Na, ar visą laiką buvote dori, man taip 
ilgai nesant? ’ '

DR. VILLMARAS. Jie sekė savo 
brolio uolumo ir pamaldumo pavyzdžiu.

(Bos daugiau)



i

Trečiadieni?, Gruod. 30

i '/
n n A ti G A 8

Štai, Eilė Energingų Kontestininkų-kiu
KURIE PASIRYŽĘ

“DRAUGO” JUBILIEJAUS METUS APVAINIKUOTI
«*

T ūksiančiais N auj ų Skaitytoj ų
V. Stancikas

1706 W. 47th St. 
Chicago, III.

M. Varkalienė
6315 S. Lincoln Avė.

Chicago, III./

P. Pabijonaitis
2320 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

J. Aukškalnis
1354 Harrison St.

Gary, Ind.

St. Stanulis
6651 S. Talman Avė. 

Chicago, III.

M. Misiūnas
245 W. 108th PI. 

Roseland, III.

A. Stulginskas
1628 S. 50 Avė.

Cicero, III.

P. Varakulis
724 W. 18th St. 

Chicago, III.

A. Langman
1334 S. 48th Ct.

Cicero, III.

A. Valančius
1226 S. 50th Avė.

Cicero, III.

M. Rovaitienė
700 S. *9th St.

Herrin, III.

V. Gaižauskas
209 E. 107 St. 

Roseland, III.

O. Rašinskienė
1639 S. 50th Avė.

Cicero, III.

V. R. Mandravickas
815 — 45th St.

Kenosha, AVis.

P. Vaicekauskas
4242 S. Maplevvood St. 

Chicago, BĮ.

A. J. Sutkus
1007 Eight St.

‘ Waukegan, III.

A. Grybas
2244 W. Adams St. 

Chicago, III.

J. Šimulynas
1007 Eight St. 
Waukegan, III.

A. Gilienė
3131 S. Emerald Avė. 

Chicago, III.

V. Rėkus
1850 Wabansia Avė. 

Chicago, BĮ.

A. Nemčauskaitė
Chicago, BĮ.

J. Žvirblis
1513 35th Avė.

Melrose Park, III.

,K. Bugentavičius
1616 N. Lincoln St. 

Chicago, III.

A. J. Janušauskas
1301 So. 50 Ct. 

Cicero, III.
O. Kazlauskienė

4356 S. Rockvvell St. 
Chicago, III.

P. P. Petrauskas
14 Johnson St. 

Binghamton, N. Y.

A. Bacevičius
1850 Wabansia Avė. 

Chicago, III.

A. Žolynienė
6709 Archer Avė.

Chicago, TU.

Ip. Taruška
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago, BĮ.

V. Mikalauskas
4028 Brighton PI. 

Chicago, III.

J. Mikalauskas
Chicago Heights, III.

J. Varaitis
Luzerne, Pa.

V. Jakas
Cambridge, Mass.

F. Gubista
Chicago, III.

A. Rupšys
Rockford, III.

P. Kundrotas
Phila, Pa.

TUO TIKSLU JIE LANKO LIETUVIŲ NAMUS, DRAUGIJŲ SUSIRINKIMUS, PROFESIJONALUS, BIZNIERIUS UŽRASINĖDAMI 
VIENINTELĮ AMERIKOJ KATALIKIŠKOS - TAUTIŠKOS MINTIES DIENRAŠTĮ,

Ui u
Visi kontestininkai-ės laikosi obalsio: LAIKYTIS - NEPASIDUOTI! Padėkite jiems pasiekti laimėjimų, 
užsisakant “Draugą”, kuris netik paduoda žinias iš viso pasaulio, bet rašo kasdieniniais mūsų gyve
nimo klausimais, gvildena įvairias Amerikos lietuvių gyvenimo problemas; kuris stovi už demokratiš
ką Lietuvą ir Vilniaus atvadavimą! Todėl “Draugas” privalo lankyti kiekvieną lietuvių namą!

Didelis Cicero’je Perversmas!

Mandravickas, pralenkęs Bacevičių, vejasi 
Aukškalnį, Pabijonaitį ir Varakulį.

KITŲ KONTESTININKŲ TARPE KOL KAS RAMU*

Jubilėjinio “Draugo” va
jaus kontestininkų darbuotėje 
“kas adyna, tai nauja navy- 
na”. Vakar dar cicerietė Ra
šinskienė stovėjo užpakaly sa
vo kaimyno Stulginsko, o 
šiandie Stulginskas jau užpa
kaly Rašinskienės. Dabar visų 
Uieeros kontestininkų tarpe, 
ItaSinskienė stovi pirmoje vie
toje ir — dar truputėlis ener
gijos — eis greta su Stanci
ku. Bet kaip j tokį Rašinskie- 
nės žygį reaguos Stulginskas, 
tik rytojus parodys. Sužinojęs 
tokį supraizą Stulginskas, be 
abejo, pasakys, kad jei Lietu
vą, dvi seserys valdo, tai ir Ci
cero turi moteris valdyti! 
Niekuomet! Bet atsiminus, 
kaip pereitam “Draugo” kon- 
teste cicerietė moteris ne tik 
Cieero’s, bet ir Chicago’s vy

rus “užvaldė”, Stulginskui, 
Valančiui reikės gerokai pasi
darbuoti. Nežinia dar, ką, grį
žęs namo pasakys p. A. Janu- 

jšauskas, kuris šiuo metu lan
kosi po Indiana valstybės lie
tuvių kolonijas. Vadinas, ry- 

I tojus gali kaikuriems kontes- 
įtininkams padaryti tokių su 
prizų, kad tik stebėtis reikės. 
Gyvensim — pamatysim.

P-as V. Mandravickas iš 
Kenosba, Wis., vakar stovėjęs 
užpakaly Bacevičio, vienu šuo 
bu pralenkė pastarąjį ir pra
dėjo vytis Aukškalnį iš Oarv, 
Ind., Pabijonaitį ir Varakulį, 
kurie tačiau nemano kenošie- 
čini pasiduoti.

. Kitų kontestininkų tarpe 
kol kas ramu. Bet tai nereiš
kia, kad. jie nieko neveikia.

Varkalienė. Petrauskas nie

kad nesirodo su keliais bal
sais. Jie iš syk atgabena tiek 
naujų prenumeratų, kad kelis 
kontestininkus ne tik kad pra 
lenkia, bet toli užpakaly pa
lieka.

Aukškalnis, Basevičius,
Langmanas, Staniulis, Rėkus,
Vaicekauskas, Nemčauskaitė,
Kazlauskienė, Valančius, Sut
kus, Šimulynas ir visa eilė 
kitų kontestininkų taip pat ne 
ciano ant vietos stovėti. Jei 
ne šįmet, tai kitais metais 
padarys tiek pažangos, kad 
net visi “dyvisis”. Visiems 
linkime pasisekimo.

V. Stancikas, 1706 W. 47 
st., Chicago, UI. 195,530

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Avė., Cicero, III.. 136,200

A. Stulginskas, 1628 S. 50 
avė., Cicero, III. .... 132,450

A. Gilienė, 1313 S. Emerald
Avė., Chicago, III. .. 108,730

P. Petrauskas, 14 Johnson 
St., Binghamton, N. Y. 93,770 Melrose Park, IH
M. Varkalienė, 6315 S. Lin
coln avė., Chicago, III. 68,320

P. Varakulis, 724 West 18 
St............................. ...-38,300

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Chicago, III..........36,150

J. Aukškalnis, Gary, India
na ............................... 30,300

V. R. Mandravickas, 815-45 
st., Kenosha, Wis......... 24,700

Bacevičius, Chicago, Illi
nois ............................ 21,700

A. Langman, 1334 So. 48 
Ct., Cicero, III............. 17,700

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
avė., Chicago, III......... 17,000

Rėkus, 1350 Wabansia avė., 
Chicago, III.....................12,950

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

.................. 11,200
A. Nemčiauskaitė .. 8,500
O Kazlauskienė, 4356 S. 

Rockwell st., Chicago, 9,500
A. Valančius, 1226 S. 50 

avė., Cicero, III............. 7,000
Sutkus 1007 Eight st.,Wau- 

kegan, III........... 6,250
Ip. Taruška 2334 S. Oakley

avė., Chicago, III. 6,250
J. Žvirblis, 1513 35 avė.,

... 5,000
A. Žolynienė, 6709 Archer
avė., Chicago, BĮ..........2,500

M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. 
Herrin, BĮ..................... 1,000

testininkams siekti aukštumų, 
garbingų' laimėjimų. Padėti 
galima užsisakant per juos 
“Draugą.”, “Laivą”, nusi
perkant bilietą. į busimą laimi 
įdomų “Draugo” koncertų, 
sausio 24 d., 1932 m., ar auto- 

, mobilio bilietą,, įsigijant nau
dingą. knygą, duodant “Drau
gui” skelbimą ir t. t.

Remkime ir platinkime ka- 
ta'ikiškąją spaudą!

MOTERYS VALDO 
VYRUS

Grybas, Chicago, III. 1,000 
Valuckas, Melrose Park,

111..................................... 1,000
Bugentavičius, Chicago, Il

linois ............................ 1,000
F. Gnbysta, Chicago, Illi

nois ................................ 1,000
Misiūnas, Roseland, Illi

nois .................  1,000
Gaižauskas, Roseland, Illi

nois ................................ 1,000
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000
Mikalauskas ............. 1,000
K. Sabonis, Chicago, Illi

nois ................................ 1,000
J. Šimulynas, Waukegan,

III. ....'......................... 1,000
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St., 

E. St. Louis, III.
Visuomenė susidomėjus.

Lietuvių visuomenė gyvai 
susidomėjus šiuo “Draugo” 
vajumi ir kasdien seka žinias, 
kaip kontestininkai viens ki
tą lenktyniuoja. Vienur, ki- 
|tur, girdėt, daromos net la- 
Ižvbos, kad tas, ar ans kon- 
! testininkas-ė ryt pralenks tą, 
ar kitą.

Visi lietuviai prašomi viso
kiais būdais padėti savo kon-

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
f na, kiti — kam kuri papuola. 
Moterys sėda vyrams ant spra 
ndų ir taip joja, rykštėmis 
plakdamos savo nešėjus per 
nuogus šonus; joja per lau
kus, kartais ir gana toli, klyk
damos visokiais balsais. Par
joję visus nešikus paleidžia 
grįžti atgal, tik jaunikis jau 
pasilieka savo žmonos vergi
joj.

Yra dar kelios tautelės ar 
padermės, kurių moteryg vy
rus irgi laiko savo vergijoje, 
bet papročiais menkai skiria

si nuo čia paminėtų, todėl po
nia Cole apie jas nekalba..

“D. N.”

COOK’O APSKRITIES 
MOKESČIAI

Skelbiama, kad C'ook’o ap
skrity mokesčiai už 1930 me
tus sieks apie 289 milijonus 
dolerių.

Tai bus apie 40 milijonų 
dol. daugiau, negu turtų ^avi
niukai mokėjo gerovės laikais. 
Bus apie 100 milijonų dolerių 
daugiau, negu išmokėta šie
met. Pagaliau bus dukart dau
giau, negu buvo mokama prieš 
10 metų.

Be šių didelių mokesčių y- 
ra apie 138 milijonai dolerių 
neužmokėtų mokesčiiĮ už kelis 
praeituosius metus.

Kas gali žinoti, kokiu būdu 
tie visi mokesčiai bus išrink

ti. Kitas klausimas, kaip į 
tai atsineš turtų savininkai. 
Numatomas visuomenės su
bruzdimas.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

. *..

F
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LIETUVIAI AMERIKOJE
L. R. K. S. A. NEW YORK to viso išlaidas padengti iš 

IR NEW JERSEY APS centro iždo.

tro valdybos pasielgimų ir rei 
kala uja iš jos visas legales 
pomirtines be atidėliojimo iš
mokėti mirusių narių turto 
paveldėtojams, kad būtų iš-

Bayonne, N. J., gruodžio 20 vengta teismų ir advokatų iš-

WEST PULLMAN, ILL

KRIČIŲ SU VAŽI A VI 
MO REZOLIUCIJOS (l., 1931, Susivienijimo Lietu-

------------- vių Romos Katalikų Ameriko-
LRKSA New York ir New je New York ir Ne\v Jersey

Jersey apskričių suvažiavime, 
kuris įvyko gruodžio 20 d. 
1931 m. šv. Mykolo parapijos 
salėje, Bayonne, N. J., kuopų 
atstovai priėmė prieš ULKSA 
Centro Valdybos pasielgimus 
dvi protesto rezoliucijas, jas 
vispusiškai apsvarstę ir vie- 
nubalsiu priėmę, įgaliojo Ne v 
York ir New Jersey apskri
čių raštininkų, S. Lukoševičių 
po jomis pasirašyti, ir nuta
rė žemiau minėtas rezoliuci
jas katalikiškuose iaikraščiuo 
se išspaudinti.

Bayonne, N. J., gruodžio 20 
d., 1931, Susivienijimo Lietu
vių Romos Katalikų Ameri
koje New Yorke ir New Jer
sey apskrities suvažiavimas 
išklausęs kuopų atstovų pra
nešimų apie Susivienijimo na 
mų, esantį Brooklyn, N. Y., 
ir numatęs’iš to didelius nuo-

Apskrities suvažiavimas, iš
klausęs atstovų skundų prieš 
minėto susivienijimo centro 
valdybos pasielgimus dėl po i 
miltinių išmokėjimo, randa 
reikalingu viešai paskelbti šių 
rezoliucijų:

laidų ir kad busimieji nariai 
nebūtų atgrųsinti nuo įstoji
mo į mūsų organizacijos na
rių eiles.

S. Lukoševičius,
LRKSA. Nevv York ir New 

Jersey Apskr. rašt.

CICERO, ILL
Kadangi S. L. R. K. A. na

riai, atliekantieji savo parei- Saldžiausios Jėzaus Širdies 
gas ir užsimokantieji savo i draugija šv. Juozapo parapi- 
duokles centro iždui, yra daž- j°Je gražiai gyvuojanti paši
nai centro valdybos skriau-1 iailko Draugų savo orga-

nes bus puikiausia: valgiai 
skaniausi, paukštiena ir kito
kį skanumynai. Mūsų mote
rėlės tikrai nori su savo šei-i * Mūsų parapijos kataii-! Statytojai gyvulių skerdv- 
mynėlėmis pasisvečiuoti, už- '<1-1 tur* gražų paprotį Į klonis praėjusių vasarų varė
baigiant senus* ir sulaukiant Il<aslnet Pr*eš didžiųsias šven tei miestų daug gyvulių, iš 
naujų metų. Bus vietinio var- bendrai išpažinties ii j kurių tarpo vienas pabėgęs
gonininko J. Rakausko orkos- bendrai su visais savo ženk- bulius subadė Jonų Kamins-
tr'as; pavalgę galės linksmai *a's P’ae Komunijos. I kų, apįe namus plaunantį žo- 'iškilmingų vakarienę gruodžio 
pasišokti. Jaunimo bus nenia- ^r-jos yra šios: Šv. Vero- ję, jau keturi mėnesiai Jonas j ^1 d. Dievo Apveizdos para- 
ža nes ,jo nemaža ir priklau- 1,ikos» šv- Kryžiaus, Šv. Juo- Kaminskas vaikščioja ant'pM08 svetainėj (ant 18 ir V- 
so. Reikia pasakyti, kad me- ir jaunimo L. Vyčiai. Per lazdų ir rūpinasi išgauti atly-|»*on Avė.) su puikia progra-

KANKAKEE, ILL. CHICAGOJE*

DIEVO APVEIZDOS PAR.

Šv. Onos draugija rengia

no klubas labai gyvas ir vis
jeina didyn; per kiekvienų su- ^’a^ai pasirodė, 
sirinkinių prisirašo naujų na- Rap.
rių. Šis kliubas turi gerų už
simojimų, prisideda prie tau- ELIZABETH, N. J.
tos ir Bažnyčios paramos, reiš •______ _
kia narėms seseriškų užuojau
tų laimės ir liūdesio valan
doj, taip pat kas norėtų la-

adventų visos minėtos dr-jos ginimų nors ligoninėje ulž gy- nua, kurių atliks pačios drau
gijos narės. Bus atvaizduota 
“Motinos Širdis” ir “Du Jau-’ 
nikaičiai pas vienų panelę”.

dynių. Bet gyvulių 
savininkai skelbiasi nieko ne-I
turį, o miesto valdžia, kuri

'imzdavo po gatves gyvulius jTaippat tų vakarų įstojimas* 
'varinėti, irgi nesiskubina nu-Įdraug«on nemokamas. Pra-

tlžia 8 vai. Įžanga 50c. Vai
kams 25c.

; skriaustojo ir sužeistojo 
dyti.

gy-, Šv. Pranciškaus seserų va
jaus metu žemiau nurodytose 
vietose padarytos rinkliavos

nu 1932 m. ir padavė sekan- vnitis meno srityje, tai ge- prie bažnyčios durų: ŠvenČ. 
čiųjų savo narių adresus: Jo- iriausia šiame kliube. Jis dar Panelg8 Aušros Vartų, pas 

jaunutis, bet savo gyvumu, gerb kun j šeštokų, gurink. 
pralenkia kitas draugijas, nes ta
čia visos merginos ir moterys j Angelų KaralienėS) 
yra susipratusios. Ypač pir- gel.b ,kun Eemeikl>; surinkta 
mininkė p. A. Sirtautienė yra $gg qq
ne tik gabi moteris, liet dide- ‘ Oerbialniems klebonams ii 
lė menininkė. Taip pat ir ka-, parapijOnanis reiškiame mii,- 
sininkė p. Plungienė. Jų dar- Į-ir<|žll> už
bus senai žino roselandiečiai, | aukekj •
nes jų pastangomis būdavo'

džiami; nariui įnirus, jo po
mirtinė yra nepateisinamai 
trukdoma ir neišmokama tin- nas Sucilla, 8853 Houston 

avė., Kazimiera Vištartienė,kainu laiku; mirusia nario šei
ma būna priversta legaliu 
keliu ieškoti tokios pomirtinės 
ir daryti nereikalingų išlaidų; 
paveldėtojams priklausančio 
turto išieškojimas sukelia 
mūsų narių tarpe ir visoje ka
talikiškoje visuomenėje pasi
piktinimų; A. a. Juozo A.

2052 E. 93 str.; A. Kasparevi- 
čius, 9018 Esconaba avė.; J. 
Pocevičius, 10012 Excliange 
avė., kad patarnautų vieti
niams lietuviams užsisakant 
“Draugų”.

Rap.

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABIJ VEDĖJAI

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

'Padarome at'l'idavitus reikale Insurance ir visus 
' Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 \V. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

stolius mūsų organizacjai, dėl Čingos, iš Bronx, N. Y. ir Liu- 
susidariusių aplinkybių, vie- dvikos Ivanauskienės, iš Ba 

nubalsiu priėmė šių rezoliuci- yonne, N. J., kaipo buvusių 
jų: tikrų minėto susivienijimo na

Kadangi minėta narna, ap- r*U, pomirtinės neišmokamos; 
leidimas ir neatremontavinias tokis celitro valdybos pasiel- 
teikia mūsų organizacijai di- gimas daro mūsų organizaci- 
delių nuostolių; minėto namo .ia* daug moralinės ir finansi- 
statymas pardavimui netin- Rės žalos.
kainu laiku yra nepageidauja- Todėl New York ir New 
mas; viešas skelbimas jo par- Jersey Apskrities suvaižiavi- 
davimui iškabomis neapribo- mas viešai smerkia tokį cen
tam laikui žemina namo ver-į ________________________
tę; tokis skelbimas galima pa
keisti tinkamesnių garsinimo 
būdu, nuėmus iškabas nuo pa 
ties namo; tokis išstatymas 
minėto namo pardavimui 
šiuo laiku yra numatomas e- 
sant darbu vieno ar kito as
mens, stovinčio mūsų organi
zacijos priešakyje, kad ap
saugotų savo asmens gerbūvį 
ir garantuotų sau pageidau
jamų pozicijų; namo taksų ir, 
vandens neapmokėjimas 1923 
ir 1924 metais augina miestui 
stambus nuošimčius, o mūsų 
organizacijai nuostolius; nev
sumokėjus minėtų mokesčių 
sausio 13 dienų, 1032 metų,
miestas parduoda “Lien” ir 
daro pačiai organizacijai 
daug keblumų ir dar didesnių'1 
nuostolių.

Todėl minėtas apskritis 
griežtai protestuoja prieš na
mo pardavimų' šiais laikais ir 
reikalauja iš centro valdybos 
jį atremontuoti, atidedant 
jo pardavimų geresniam lai
kui, išnuomoti namų tinkamo
mis sųlygomis, o reikalingas

PAUKŠČIŲ LIGONINĖ 
IR MAITINIMAS

Medikalis 
išekzamina- 
vimas ka 
narkų D Y 
KAI.

Karpome 
paukščių lia
utis. Marck’o 
knyga apie 
paiikšėlMN an-
Kllškal.

RUDOLPH J. MAREK
Gabiausiai* kanarki? augintojas Ir 

auklėtojas Chlcagoj-
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago. 111. Tai. La w ridai* 8812

ROSLlAND, ILL.

Moterų Meno kliubas ren
gia iškilmingų šeimynišką 
vakarienę parapijos svetainėj 
gruodžio 31 d. 7:30 vakare 
narėms ir jų šeimynoms įžan
ga nemokama, o svečiams tik 
50c. Kas norėtų linksmai ir 
sveikai senų metų užbaigti ir 
naujų sulaukti, tai, geriausia, 
atsilankyti į šių vakarienę,

unkiausi scenos veikalai pas
ai yti. Tikimės ir šiemet su-'

j laukti ko nors nepaprasta.
Roselandietč.

j Rėmėjų 4 skyriaus pirmi
ninkei p-lei B. Jurjoniutei ir 
jos tėveliams reiškiame gi
liausių ir širdingiausių užuo
jautų ir liūdesio dienoje dėl 
mirusios sesutės Elenos Jurjo- 
niųtės.

Šis radio smagiai nustebino visą pasaulį

Kaip ten nebūtų geri 
šios šalies radio kon
certai, bet kodėl tik 
jais tenkintis.

Įgijęs naujų Stewart 
-Warner “Round-Tbe 
-World” radio galėsi 
girdėti koncertus šioje 
šalyje duodamus, bet 
kada tik nori vienu pa
sukimu gali perkeisti 
ant trumpųjų bangų ir 
galėsi girdėti viso pa
saulio radio koncertu. 
Galėsi pagauti koncer
tus ir pranešimus iš lai 
vų, pranešimus iš orlai
vių, vietinius police-
calls. Kiek tai bus į- ,1 
vairumo.

Ateikite į musų krau
tuvę ir pamatykite mu-

Round

Geresnio apdirbimo 
radios kainos augštes- 
nės.

The-
World” radio setus, 
pagamintus Kte\vart - 
Warner kompanijos pa 
minėjimui 25 metų su
kaktuvių. O kainos 
visai žemos.

Console ir Midget

34,95

STEWART-WARNER
Hound-ihe^orld RADIO

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. HALSTED STREET x

Telefonai Boulevard 8167 — 4705

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys.

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų. pūsles už
degimo Ir vidurių užkietėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
\Vaiikcgan, 111.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Rėksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
gilių visokių medžių aliejų. Rėks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Raukų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šaiusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję. o milijonai da 
nežino avie tai.

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

DEKEN’S OINTMENT C0
HARTFORD, CONN.

T

ADVOKAiAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
t05 W. Adams St. Rm. 2117

Teh phoiie Randolph ®727

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

.ame n iki l, r>to Tel Repui). SiŠOO

- A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

viieMo Ofisas < W. Wašhlngton 81 
Rooni 1502 Tel. Central 2975

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatoe 
— « iki 9 vai

1145 Archer Avė. Tel. lailayette 7217

Namų Tel. Hyde Park 2295

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA KALLE STREET Į 
Room 1984 Tel. Randolph 038i J
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vsl. 4ak ! 
J841 So. ttalsted St. Tel Victory 0542

Valandos — 7 Iki • vaka>< . 
tltaj-n., Ketv. ir Subatoa vakare

Tel. Randolph 51S7

ALFRED B. CLARK• z*
Attorney At Law 

11 8. LA 8ALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su-
butos nuo 7:20 lk'l 9 1

8200 S. HALSTED STREET
Tel. W«ntworth 1281

Mark

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Durte

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bų tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias _
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

™ PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure. z

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimų iš priežasties sunkaus darbo ir issitempimo
tuojaus! ..... .. . v. .

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis lmimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs C0 metų. T rinkit juomi.
Kaina 35c. ir 70c.........................................Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažeukiį.

Dr. I. SHman

4930 W. 13 St.
Cicero, III.

Tel. Cicero 49

Linkėdamas geriausios kloties* 
ir laimingiausių Naujų Metų savo

draugams ir rėmėjams praneša, kad šią-žiemą į Flo
ridą vakacijoms nevažiuos, bet bus savo ofise kaip 
paprastai

-Jo specialybė — gydyti reumatizmą.

■
l

GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAU IR 
PATOGU KELIAUTI PER JŪRES

Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvę, kreipki-, 
lės pas mus dabar ncatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ii' patogiausiais “Ntjlv’l’ll GLB.MAN 
LLOYD” laivais: BREMKN — COLL'MBLS — EU-’ 
110L’A ir kitais.

ĮPLAUKIA-.

BREMEN JAN. 6 
DRESDEN JAN, 21

EUROPA JAN. 16 
BREMEN JAN. 23

Norint plaukti BIIKMKN ar ELKOPA, trečios kla
sėj laivakortė kiliuoju:

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

Taip put apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. ( 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku 
mentus, lieyistruotas NOTARAS.

3327 So. Halstcd St. Chicago, Illinois
Tel. Yards 4669
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•• C H I G A G O J
KUNIGAS SILVIJUS 
SEIKAUSKAS, C. P.

sieloje sielų, troškinių, galų 
gale sulaukė tos didelės džiau

/

' X,f-'
.■ ■ / ■,

D R A U G I S

Tel. Cicero 67S6

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptickos

Cicero, III. ’Vai.: 9-9
bų. Tikimės, kad tėvas Silvi- s 
jus neužmirš ir savo lietuvių 
ir apsilankys mūsų tarpan su 

ir mums

________ gsmo dienos, to apvainikavi-
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. mo u!ž tinkamai atliktų dar- 

parapija vėl gavo didelį Die
vo palaiminimų, kai iš jos 
tarpo jaunikaitis žengė prie
Dievo Altoriaus. Sekmadienį, misijomis suteikti 
gruodžio 27 d., 1931, 10:30 v. (tos Kristaus meilės, kuri at
rytų kun. Silvijus Seikauskas vedė jį prie Kristaus Auku- 
C. P. laikė savo pirmųsias ro.
Mišias. •Sveikiname Seikauskų. šei-

Tėvas Silvijus gimė Šv. sld“kusi» ‘«ki«»
... bingos Dievo malonės. Svei-Petro ir Povilo parapijoje, . ° ...

Westville, III., Samuelio ir 0-|k,name t6v* ir n,ot,n*’ kurle 
~ „ o _ * • pirmutiniai įkvėpė tų Dievonos Seikauskų sūnūs. Apsigy- 1 . .

v . • r,,- • meilę, kun vėliau pagimdėvenus šeimynai Chicagoje,! .
tėvas Silvijus lankė Šv. Kry-,iaunlkai«° troškinu
>. _ . i 11 • • visai atsiduoti Dievo tarny-ziaus parapinę mokyklų ir jo-1 J

Ifc .< je baigė pradžios mokslų. 
Jausdamas pašaukimų į aukš- 

, tesnį luomų tėvas Silvijus įs- 
tojo Tėvų Pasionistų Kongre-, 
gacijon. Praleidęs 7 metus 
sunkaus mokslo ir artimo su

DAKTARAI:

nyčioje, 44 gatvė ir Fairfield Garbė Šv. Kryžiaus para- 
Avenue, Chicago, III., 10:30 pijui, kad ji tiek daug pajėgė 
vai. rytų, gruodžio 27 d., 1931. padidinti Kristaus vynyno 
Tėvai gyvena 4505 So. Gali- darbuotojų skaičių.
fomia Avė., Chicago, ten bu
vo pietūs ir tėvo Silvijus pri
ėmimas.

Praėjusio sekmadienio iš
kilmės, įvykusios Šv. Kry-

Aidas.'

BRIDGEPORT.

Ačiū už "pantry party”.
Šv. Kazimiero Akademijos 

žiaus bažnyčioj, būtent dviejų lėmėjų dr-jos 2 sk. vienas iš 
kunigų vienuolių pasionistų Į veikliųjų visoj organizacijoj, 
tėvų Viliaus Krečinsko ir Turime darbščių rėmėjų, ku- 
Leopoldo Vaitiekaičio primici rių darbus nesigailime aprašy-

bai.
rni, linkime ilgiausių metų ’ 1 d., 1932, visi trys nauji ku- 
Dievo vynyne. Tegu jo darbai j nigai (visi Šv. Kryžiaus pa

rapijos mokyklos auklėtiniai) 
drauge priėmė Šv. Kunigystės 
Sakramčntų ir laikys iškilmių

Tėvų Silvijų sveikinda- jos dar nepasibaigė. Sausio ti ir jas įvertiname.

atneša Dievui šimteriopų vai
i • 'šių.

Tėvo Silvijaus pirmosios
sirišimo su savo Dangišku Šventos Mišios atlaikytos Ne- 
Mokytoju, lavindamas savo į kalto Prasidėjimo P. Šv. Baž-

G R A B O R I A L

gų sumų.
Celebruos tėvas Silvijus 

Seikauskas, kuris savo pirmas 
iškilmingas šv. Mišias atna
šavo Nekalto Prasidėjimo P.

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

SKYRIUS: 3288 So. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4683.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
' Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Laidotuvėse Pt- 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystės.

OFISAS __________
T6e!efWecanai "SK' 1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^'a dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIKTUVTB GRABORIUg 

O t I a a g

4603 S. Marshfield Avenue
Tai. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRAB0RIU8

<443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1188 
Chicago, Ui.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija *600 S. Artestan Av« 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 lld 8:80 vakare

Tel. Canal 6764 Res. Kepublic 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, 'moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

iagomus priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedeliouiis ir \eeredomia tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, .Laboratorija Ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis uydy uijus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po iiuiu. 4645 B. 
Asiilaua A ve. V ai. 2 iki 4 ir 
b iki ti'vak. Ned. pagal šutai 
u. Tel. ii o ule v ar d 7620. Ma
utai; 0041 So. Al bau y Avė.,
Tel. Prospect iy30.
--------- ---------------------------

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Rezz Tel. Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
3133 b. /.įALbihdi diKEEI

Antras /tisas ir Rezidencija

0504 b. AKTESiAN AVĖ.
ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piel. L tarų. ir Subat. Nuo 2-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2*03 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 3:4 po pietų Ir 1-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Štai, centro sumanytų “pan- Į 
try party” padėjo įvykdyti 
musų rėmėjos pp. Ona Stanke
vičienė (amžinas narys) ir J. 
šaltenak Jos ir nuo savęs au
kojo ir iš kitų pririnko maisto 
į Sesučių “pantry”.

Šiuo dėkojame šiems geru- j 
dariams, kurie sesutes atjautė j

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Kepublic 7868 

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

TeL Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vsl. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraoomis po pietų ir Nedėidieniaut 

tik susitarus
2422 W. A1AROUETTE ROAD

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Engleaood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Wentworth 2000

Šv. bažnyčioj praėjusi .sekma- *l j°ms dovanojo.
dienį gruodžio 27 d. Dijako- 
nu bus tėvas Vilius Kreeins- 
kas ir tėvas Leopoldas Va 
tiekaitis.

Pp. Nedvarai, p. U. Gudie
nė, p. Josepli Aleksa (kurs Į 
savo troku visų nuvefžė Vie- J 
nuolynan, ačiū mūsų gerb. biz1

Kepaprartas Įvykis, kad ln"“riui. už ,širdį), p. S.
trys kunigai, kartu įšventinti, 1--Iit*Iinis, p. fe. Daugaila, p. O.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA ,
GRABORIUS IK

BAU3AMUOTOJAS'
Turiu automobilius viso 

-fieuis reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENTTE 1

Chicago, III.

baigė parapijos mokyklą, 
dabar drauge laikys primici
jas.

t

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. MAURIGE KAHN DR. A. A. ROTH

S. M. SKUOAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WBST 18 STREET
Tai. Roosevelt 7612

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

v VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-2412

Nultudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

VINCENTAS MAČIULIS
mirė gruod. 29, 1931 m. 4:15 
vai. .ryto, sulaukęs pusapižio. 
Kilo iŠ Raseinių Apskričio, 
Girkalnio l’arap, l’atolupio 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

l’alik-o dideliame nuliudinie 
moterį Petronėlę po tėvais Ma- 
Ciulaitę iš Jurbarko miesto, 2 
sunu Joną. ir Vincentą, dvi dūk 
teri Oną ir Eleną, marčią 
Daratą, du žetu Petrą Lapšai- 
tj ir Praną Lukošių, du broliu 
Petrą ir Povilą ir jų š-'mynas 
ir gimines, o Lietuvoj seserj 
Barborą MaCa'r’cii, ir 
Joną. Buvo narys Simano 
Daukanto dr-jot .

Kun vi pašarvotas 251? W’-t 
45 Pi. Laidotu v-n )vv.ks Suhc.- 
toj, satibio 2, 1P32 Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę;
.Moteris, Sulini, Dukterys, 

Broliai Ir visi Gimines.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741

Aleliūnienė, p. V. Batūrienė,1 
Mary Žičkus, pp. Bučiai sese
le:- atjautė, kaip tikri tėvai — 
daug maisto joms dovanojo; 
p. Šiuras, M. Perminienė, p. 
A.sJuknis, The Lement Dairy, 
p. Ona Sekleckienė davė 
“milžiniškų” sūrį, p. Mali
nauskienė, p. P. Gedvilienė, p. 
šematas, p. A. Nausėdienė, p. 
O. Stankevičienė nuo savęs 
dovanų $5.00 auksu.

' Tegu Dievas geradariams 
šimteriopai visiems atlygina.

! ŠV. Kazimiero Akademijos 
lėmėjų dr-jos .2 sk. valdyba 
reiškia širdingų padėkų “pan 
try party” komisijai ir vi
siems geros širdies žmonėms, 
kurie Sesutėms visuomet 
gelbsti.

2 sk. A. R. D. visiems mū
sų organizacijos rėmėjams 
bei bičiuliams linki Laimingų 
Naujų 1932 Metų ir gausių 
Dievo Palaimų visame gera
dariams.

Viena iš visų.

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. 1 arda 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3299i

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dieuą 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 19 iki 12 dieną

D E N T I S T A I

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

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

,10-12*

OFISAI:
4991 — 14 SL 2924 Washlhgtoh 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2463

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. NedėliomH
Tel. Cicero 2888 Susltaruš

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AKIV GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR, VAITUSH, OPT.

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visucųnet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ OBABOBIAI

Didysis Ofisaa
4605-07 South Hcrmitage Avenue

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

MARTINAS
ME&KAUSKAS

mirė gruod. 27. 1931 m. 9:50
vai. ryt. 19 metų amžiaus. Gi
mė Chicago Hcights, Iii.

Paliko flidcltanrie nuliudinie 
motiną Oną, tėvą Juozapą, 
brolį Damazą, 4 seserįs Ger
trūdą, Eleną. Juzefą ir Vikto
riją Ir gimines. A. a. Martinus 
Kalėdų vakare buvo aiitomo- 
btliuiiH užgautai* ir mirtinai su
žeistas. ,

Kūnas pašarvotas 14 40 — 
6th Avė. Chicago Heights, III. 
Laidotuvės įvyks Hubatoj, sau
sio 2, 1932. Iš namų 9 vai.
bus atlydėtas j Sv. Kazimiero 
par. bažnyčią, kurtoj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes

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

Nubudę:
Tėvai, Brolis, Seserys Ir 

Giminės.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
ėsti priežastini galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
n.o, skaudamą aklų karšt). Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regystę.

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

Hpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Teh Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 VVEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St.)

• Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
( Nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

14729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

Ofisas Tel. Grovehill 0C17
Kės. 87 07 S. Artesiaii Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West- hlarųuette Road 
v*l. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. š-11 

A- 14. Nedėlioj susitarus

GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0036

A. L. OAVIDONIS, M. D.
4910 EO MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 5197
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadieni,

I

ktouievard 3b8»
Res. Hemlock 7991

OR. A. P. KAZLAUSKIS
D ENTĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue
9*1.: Nuo 19 ryto Iki B vakare

Hemlock 8151

, DR. Y. S. NARES
(Naryauekas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vak. 

1'inrn Ir Ketv. vak. pagei .marti

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect ,0610

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.
ui.

Tele. Cicero 12C6

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTI6TAS 
kasdien nuo 10 v. ryto liti 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Ciceto, III.

Vai.;

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gaaas. X-R*y, etc.

Phone Hemlock 3061

OR. JŪSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-13 

(668 80. WRSTRR4< ATM.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkaie. Ketvergei* Ir Suimtomis
2420 W. Marųuette Rd. arti Weetern 

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėlials, Seredoms Ir Pėtnyfiloma 

1821 So. Halsted Street

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų ,

\

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

(Vakarais. Utftrnlnke ir Ketverge Iki 8 vai.).
.'įcredoniis ir Nerišliomis pagal susitarimą.

Uiiso Tel. Laiayette 7337 ” Rez. Tt-1. Hyde Park 3395Į

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Res. Tel. Uoul 59l4

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

VaL: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare 
Nsdėlioj susitarus

Vai.: 1-3 tr 4:89-8:89 vai. vak.
Nedvlioj susuktus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkals. ketvergals Ir pėt 
nyčiomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 Iki 4 Ir nuo 6:80 Iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 3262

KENOSHA, W1S. OFISAS: 
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėlials, seredomtn Ir sn- 
batoinis nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofisd tel 4050

Tel. Central 7079
Rez.. Longbeach 9463

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutart]

DR B G LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs liu.t rok tortus Viennos Universiteto Per 6 Metus 
Ofisą- tllT-in PHurield Itidg.. 56 E. Uanblngion St, Chtcago. UL

___ ....... ............. S— -- ------------- - — ■■■■*■
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C H I G A G O J E
MARQUETTE PARĘ.

"T"11
BRIOHTON PARK

I

X Kalėdų šventę iškiįmiiv 
gai praleidom. Bažnyčioj per 
visas mišias Ižanonių buvo pil
na. Tūkstantinė minia ėjo prie 
šv. Komunijos. Choras, solis
tai ir smuikininkai tikrai gra
žiai prisidėjo prie šių švenčia 
iškilmių. Nors ir blogi laikai, 
bet dosnūs mūsų parapijos 
žmonės, palyginti, gerokai au
kų sudėjo.

/X Sekmadienį gruodžio 27 
d. mūsų mokyklos vaikučiai, 
gerb. seselių, mokytojų išla
vinti, atliko įvairi) ir gražų 
programų. Vaidinta “Mažiau
sias Pieminėlis”, Mirgančios 
žvaigždutes”, “Ispanijos -link 
siautės”, “Juokdariai”, ‘Nak 
ties vaizdai’ ir kiti grasūs dvi 
liai. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Visi džiaugiasi gra
žia programa.

X Mūsų jaunimas, L. Vy
čiai, verkšlena, kad juos ma
žai kas remia. Gal dėl to, kad 
jie kitų neremia. Kada būna 
parapijos mokyklos vaikučių 
vakaras, tada jie kur kitur 
surengia šokius tų patį vaka
rų. Lyg nebuvo galima kitų 
kartų surengti.

X Naujų Metų dienų irgi 
iškilmingai švęsime. Svečias 
Tėvas Alfonsas, pasijonistas, 
yra atvykęs iš rytų. Jis pasi
žadėjo pas mus per Naujus 
Metus laikyti 8 vai. Mišias ir 
per sumų pasakys pamokslų.

- Rap.

Moterų Sųjungos 20 kuo
pos jaunametės gruodžio 20 
<1. par. salėj vaidino labai 
gražų veikalų “Gyvų Rožių 
Vainikėlifc”. Gerai suvaidinta, 
ypač reikia pažymėki, kad 
Marytės rolę p-lė Ona Ivins- 

j kaitė atliko labai gerai, kaip 
'našlaitė. Tetos rolę p-lė F. 
Norbutaitė ir Rožytės — p-lė 
A. Vaičekauskaitė ir S. Stat- 
kaitė, atliko gerai; kitos ir 
gana gerai atliko savo roles. 
Knn. Jonelis labai sunkiai 

'dirbo, kad veikalą^ pasisektų, 
bet jo trūsas buvo ne veltui, 
nes veikalas visais atžvil
giais nusisekė. Žmonių buvo 
pilna svetainė, kas nema
ža pelno davė parapijai.

Mes iš tikrųjų turime 
j džiaugtis, kad jaunutės taip 
gvaižiai moka vaidinti. Veika
las buvo labai graudus, net 
visus sujaudino. Girdėjau, 
kad pakviesta vaidinti dviejo
se vietose. Bravo, jaunametės, 
garbė jums, kad Moterų Sų-, 
junga buvo pirma pradedant 
naujos bažnyčios statymo fon- 

idų. Svečių buvo net ir iš ki
ltų kolonijų. Dalyvavo visos 
centro narės: ponios V. Pet
rošienė, M. Juškienė ir M. 
Vaičiūnienė. P-lė S. Ališaus
kaitė buvo vakaro vedėja. 
Viena iš mūsų lietuvių p. M. 
Vaičiūnienė geriausių kalbė
tojų labai plačiai išaiškino

sųjungos tikslų ir kvietė visas4' 
katalikes moteris įsirašyti į 
Mot. Sųjungų. Taip pat svei
kino jaunametės ir jų vedėja 
p-lė O. Ivinskaitė ir linkėjo, 
kad Brigliton Parke būtų di
džiausia kuopa Chicagoj. 
Taip pat sveikino mūsų Cen
tro vado* gerb. kun. A. Vaiču- 
no vardu. Po to kalbėjo kun. 
A. Briška, linkėdamas viso ge 
ra Moten) Sųjungai. Po vai
dinimo -p-lė 0. Ivinskaitė 
sveikino visus ir dėkojo už 
atsilankymų ir kun. Joneliui 
už jo trūsų. Tėveliai, neuž
mirškit ir leiskite savo dukre
les į jauna mečių skyrių, nes 
tai yra vienintėlė katalikių 
mergelių organizacija. Sekime 

į jų veikimų ir išpildykite ką 
Į M. Vaičiūnienė pranašavo. 
Jaunametės, nenuleiskite
rankų, bet visos petis į petį 
no naujų metų. .

E. S.

1 " 1 ■
deonu. Labai padžiugino žmo 
nes popnlariškomis dainomis. 
Jaunieji — J. Daugirda ir S. 
Nausėda, Rauskinaitė ir Do- 
valgaitė atliko savo dalį. Due
tus dainavo Agnietė Nausė
daitė ir Ona Valuniutė, Juli
ja Bitautaitė ir Zofija Mar
ti nkaitė, Aldona Kirstukai tė 
ir Emilija Sinkevičiūtė, Feli- 
eita Nausėdaitė ir Juozas 
Kaminskas. Al

> ■įlĮ»|,V|lĮft^-|Jw>Į,|^Wl H'Mk II (RU»SS» |H ' ' ' I ■■■—.■■. . ............ .. ?
daug pasidarbuoti ateinam katedros. Kalėdų Dienos pro. galima pradėti statyti senelių
čiais 1932 metais.

Narė.

BRIDGEPORT.

X Mes, Maldos Apaštala
vimo draugijos nariai esame

grama buvo sudaryta iš gra
žių dainų ir kalėdinių gies
mių, kurias gražiai sugiedojo 
Cbicagos lietuvių vyrų cho
ras, vadovaujamas p. Saurio. 
Vargonų muziku irgi darė 
malonų švenčių įspūdį.

Dainorius.

prieglauda ateinantį pavasarį. 
F Valdyto- •

MARQUETTE PARK.

t *

NORTH SIDE.

X Šv. Mykolo parap. cho
ras surengė koncertų su šo
kiais gruod. 27 d. Programa 
buvo labai įdomi ir gerai pa
sisekė. Šiame vakare buvo 
labai gerai žinomas svečias iš 
Dainos choro. p. Pažerskis. 
Svetainė net virpėjo, kai už
traukė savo dainas. Įdomiau
si buvo Šlajų mergaičių šo
kiai. Dar pirmų «ykl su savo 
gabumais pasirodė mūsų par. 
Vėl turėjome progos išgirsti 
Kasto Savicko brolio sūnų, 
kuris pagrojo piano — akor-

SAUSIO - J&NUARY
24 D.. 1932 M.

Visi Rezervuokite
“DRAUGO”

SMCimi it SOEUHS
Lietuviu Auditorijoj

3133 SO. HALSTED STR.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus įžy
miausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ IŠ SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KES. :

PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ. ĮŽANGA $1 .OO

labai dėkingi didžiai gert), 
kun. J. Šaulinskui už atsilan
kymų į susirinkimų. Tegu 

Manstavičius Dievas suteikia labai daug 
ir Vincas Rėkus. Kvartetus sveikatos ir ilgiausius metus 
dainavo A- Nausėdaitė, A. Va- darbuotis toje draugijoje. Ši .
luniūtė, V. Rėkus ir A. Pau- draugija yra labai daug gera !V; 8 J°r 30 ‘ • 8 ,va '
za. Solo dainavo A. Kirstu- nuveikusi Dievo ir BaJžny- 
kaitė ir F. Nausėdaitė. Pas- čios garbei.
kiau choras dainavo 4 dai- x Draugijos priešmetinis

PRANEŠIMA!
Priešmetinis

*
vak. Aušros Vartų parapijos

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį sausio 3 d., 1932 m., 1 vai. 
popiet parapijos salėje.

Kviečiame visas narės atsi-
sutrinkimas nes >'ra dan* STar’

bių svarstytinų dalykų kurio
turi būti šiame susirinkime iš-

svetainėj. Kviečiami tat labd. P1'?811- Nepamirškite atsivesti 
kuopų ir draugijų atstovai ^aui^ barių.

, gausingai dalyvauti. Bus reu-
nas. Programa tuo pasibaigė susirinkimas įvyko karna valdyba ateinantiems1 darbininkų Lietuvių Sų-
ir tuojau prasidėjo šokiai. 27 d. Valdyba 1932 metams iš 
Orkestras buvo vedamas varg. rinkta ši: dvasios vadas knn. 
Kulio. Žmonių susirinko pilna j. šaulinskas, pirm. — St. 
svet. Laikas labai linksmai Trumpulis, fin. rašt. — Stum- 
praleistas. Vakaro pelnas skir bris ir Sutkus, prot. rašt. R. 
tas naujam pijanui nupirkti. Čepaitė. Susirinkimai daromi 
Manau, kai turėsime kitų va- kas ketvirtų sekmadienį po 
karų, bus naujas pijanas. Šir-1 mišparų.
dingas ačiū atsilankiusiems į i R. C.
šį vakarų. - ------------------

metams. Bus svarstoma,

LENKAI D1LK1NA KARO 
LAIVYNĄ

Lenkija Prancūzijoje užsa
kė tris moderniškus povande
ninius laivus. Du laivai jau 
baigti statyti ir i Gdynės uo
stų atplaukė. “Tr.”

ai. jungos metinis susirinkimas 
perkeltas: vietoj 1932 m- 1 d. 

'sausio įvyks sausio 8 d.
Kiti susirrakimai bus kaip 

buvę. Nepamirškite atsilan
kyti ir sumokėti mokesčius.

• V. • ' '.C, - r -

X Kalėdų rytų visa Vyčių į MARUUITTE PARK.
5 kuopa priėmė Šv. Komuni- j ~
jų. Visos narės ir nariai tu-' Lenkauskij bute (Chicago, 
rėjo prisisegę raudonas ro- — * ^^3 Kd )
žes. Pasirodymas padarė gra- 27 d. 1931 m. daly-
žų įspūdį žmonėms. Svečias BroIliui Lenkauskui,
kun. Kulikauskas pasakė gra- į Stefanijai Lenkauskienei, Pet- 
žų pamokslų. ,rui ir Vincentai Insodams,,

4355 So. Sawyer avė. (apt.
X Naujų Metų dienų po 314), Stasiui ir Domicėlei Km; 

vėlyvų Mišių parap. choras kam s, Jonui Krotkui ir Anto-j 
turės pietus parap. svet. Įžan- njnai Krotkaitei, iškilo įdo-;
ga tik 25c. Choristai prašomi piug .p RVarbus klausimas: iš-i nežinomas asmuo įsibrovęs į 
atsivesti savo draugus ir jejpti (įgRpa.l-lsdiTiti) Petro ir! Kauno šv. Trejybės bažny- 
drauges. Išgirsite kalbų, tu- j<asto Jurgėlų (Jurgelevičių) čios zokristijų išvogė 2 kieli- 
resime žaidimų ir vėliau šok- ig angĮų kalbos išverstų W. kn, bet pasibijojęs “valdiškos 
8ime* ' Scanlon’o did. karo apysaką duonos” kitų dienų atnešęs

Sausio 3 d., 1932 m. labda-.“Dieve, pasigailėk mūsų!”, paliko kunigo valgomųjame 
rių 6 kuopa rengia puikų va- Sutarta sudaryti leidėjų ko- kambary. Vagis nepastebėtas, 
karėlį su programa ir šokiais, misijų, kurios pirmininku vie “D. N.”

j Visi žinote, kad labdarių pel- nu balsu išrinktas Jonas ____
Inas eina našlaičiams, betur- Krotkus, vice-pirmininkė — VARGONININKAS ieško 
čiams ir t. t. Tikietei tik po Stefanija, Lenkauskienė, I sek erai žinas va ‘ °

Bus damų ir kt Manau, .eterius - knn. U daugelis. „,„ko jr cho.
linksmai praleisite laikų.ir ii sekretorius - Vincenta ved6jas KaikaI(, praSoma 

Insodienė, ižd. — Stasys Kru- kreiptis.
F-s. kas. Kitas susirinkimas įvyks

PASKOLA LENKIJAI

Spauda praneša, kad Len
kija gauna iš Prancūzijos 200 
milijonų frankų paskolos.

“Tr.”

Z \

R. ANDRELIUNAS '
(Marąnette Jewelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

ginu bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, TH 

Tol.
, Hemlock 8380

z

geram tikslui.

pas pirmininkų Jonų Krotkų 
sausio 3 d. 1932 m. Visi sunitu i

■ —------- nyti planai turi būti pristaty-
• West Side. — Gruodžio 28 ti komisijos patvirtinimui ir 
i d., 9 vai. vakaro eilėj už gra- vykdymui.

REVOLVERIU Į PILVĄ

GRAŽINO VOGTUS 
KIELIKUS

Gruodžio 4 d. anksti ryta

K. ŽALNIERAITIS 
19 Chestnnt Street.* • ■’ ' • A

Brooklyn, N. Y.

4444 so. 
Tel.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREF.M VALI.ET 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET 

Boulevard 1388

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SUN
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

II

IŠSIRENDUOJ A kamba
rys, karštu vandeniu apšildo
mas, 2-ras augštis. Pašaukti 
Canal 0170.

Chicago, III.

boriaus Lachavičiaus garažo 
i einantį namo p. Brazauskų už- 

11 puolė du plėšikai — holdape- 
Iriai. Atstatę revolverius įsakė
i pakelti rankas. Nelaukdamas' Reikia pastebėti, kad Jos.

'ikol pradės kišenes krėsti, p. F. Budriko korporacija praė- 
i Brazauskas staiga atbulas me jusiu savaitę surengė net 3 
tesi už Lechavičiaus garažo'gražias, įvairias lietuvių mu- 
susparos (kampo). Plėšikai zikos ir dainų radijo progra-
nespėjo iššauti. HoMaperiai,'mas: Kūčių vakarų iš stoties priimame mainus Padarome
.gal, būtų vyjęsi, bet tuo pačiu,WHFC, Kalėdų dienų iš sto- visus legališkus popierius. To- 
! laiku p. Jaukštis_ (pp. Gaspar-ities WCFL nuo 3 iki 4 vai. ikiame advokatiškus patari- 
kų Kentas) iš elės savo auto-'pp. ir sekmadienį regnliarį mus dykai.
mobilių “bekiavo” į garažų.
Brazauskui sušukus

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Kun. Draugelis, sekr.

LIETUVIŲ VALANDA.

P ' ,!l‘ ' Z7
•Į n ihi'.\M(7d.;(o-

HORTCA^BAHKERS
Statome namus ir senus

programa, kuri buvo pradė
ta 1:30 popiet ir truko tik 

bers” ir p. Jaukščiui atbėgus, pusę valandos, nes pirmas 
plėšikai elė nudumė link pusvalandis teko užleisti baž- 

nytinėms apeigoms, kurios bu-Westem avė.
Pavojinga vakarais

tamsiomis dėmi s.
Rap.

ra-

eiti vo transliuojamos iš Chicagos

Wert Side. — Aušros Vartų 
Panelės Šv. Moterų ir mergi
nų dr-jos susirinkimas įvyko 
sekmadienį, gruodžio 27 d. 
Tai buvo priešmetinis susirin
kimas ir todėl turėjo būt val
dybos rinkimas. Palikta seno
ji valdyba, tik protokolų rašt. 
išrinkta nauja — Eugenija <?e 
pienė ir maršalka Juzefą Ja- 
kunienė. Dr-ja yra sumaniusi

2608 W. 47 St.

Tel. Tards B431

J. W. ZACHAREWICZ
REAL E8TATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če- 

verykų taisytojas praneKa Marųue- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
modernlėkal (rengtų čeverykų tai
symo *apų — Shoe Repalrlng Shop, 
naujame Dr. Tuftkos name. 4M4«
Somth Artaslan Avmue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie
nas Ik geriausių čeverykų (Siuitų) 
taisytojas, n ės Jau turi 20 metų tame amate patyrimų, 
lietuviai, reikalui esant, atsllankykit pas nkvo tautieti, jo 
bas garantuotas Ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesiau Avenue Ohioago,

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6684

Telef. Republic 084

D. GRICIUS
Gene ralis kontraktorius 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinsmlansleeL _______

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ BTATTMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. 
Hemlock 8847

Namų Telef. 
Republic «>•

JOHN YERKES
Plumblng A Heettng IJ et u vis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos ___
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctery 1844 _____
DOUOLAS ELECTRIC 00

JOSKPH 8HAOZDAS. Sav. 
Elektros relkmenoa Ir flklčle- 

rlal. (vedame elektrų I namus kr
fltoHvHb. _MM B. Halstad St. I AngMe

y.




