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Telefonas: Roosevelt 7790

Hindenburgui gal teks ilgiau pasilikti prezidento vietoje
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
CHICAGOJE
KESINTASI PRIEšIaPONIJOS VAL
DOVU KABINETAS EINA SALIN

KO NORI PROVINCIJA

SVETIMŠALIAI LIETU
VOJE

pasižymėjusiems asmenims —
valstybės iždas.

Cook’o apskričiai finansinės
Šiais metais iki lapkričio
Visuose kraštuose siaučia mėn. visiems pensininkams bu
pagalbos planas sunkiai pažangiuoja ir gali būt paneigtas nedarbas. Todėl visur labai vo išmokėta pustrečio mil. li
valstybės įstatymų leidimo tū- griežtai žiūrima, kad kitų val- tų pensijų. Iš šitos sumos buv.
f
muosd. Provincijos atstovai stybių piliečiai neišstumtų iš valstybės tarnautojai gavo 1,1
priešingi planui. Jie sutinka darbo savo piliečių. Daugu- mil. lt., kariai — pusę mil. lt.,
balsuoti už minėtų planų tikimoj valstybių svetimšaliui la- karo invalidai — 700,000 lt. ir
tada, jei Cook’o apskrities at bai sunku gauti darbo. Nei į pasižym6ję asmens _ 200,000
ATSISTATYDINO PRANCŪZIJOS UŽ
stovai rems mokesčių už pa tie, kurie jau turi darbo, ir litų
jamas projektų.
tai nuo senai, atleidžiami iš Pensijų Fonde, kurie lėšos
SIENIŲ MIN. BRIAND’AS
Tai brangi kaina ir plano vietų ir išsiunčiami j tuos kra susideda iš mėnesinių atskai
štus, iš kur yra kilę. Lietuvoje tymų iš valstybės tarnautojų
likimas nežinomas.
STOVIS VOKIETIJOJ
KABINETAS ATSISTA
ligi šiol tuo nebuvo tinkamai ir karių algos lapkričio 1 d.
TYDINA
susirūpinta. Priešingai, kuo buvo bemaž 19 milijonų litų
KODĖL AUKŠTI MO
BERLYNAS,/ saus. 9. —
ne kiekvienas svetimšalis bu- \pertekliaus.
“M. L.”
KESČIAI
Spėjame, kad fašistų ir socia TOKIJO, saus. '9. — Po įĮvo laikomas “specialistu” ir
listų partijų atstovai parla vykusiojo prieš japonų impe
a
DAVVES’AS APLEIS
Cook’o apskrities 30 mies jam mielai duodama dirbti
mente parems kanclerio Bru- ratorių pasikėsinimo japonų
toks
darbas,
kokio
jis
savo
tė

VIETĄ
ening’o sumanymų vienerius ministerių kabinetas pranešė,
Tai astronomiškas laikrodis. Jis rodo sanlės sistemos ir telių mokesčių rinkėjams už vynėje negavo. Šiuo laiku Lie
metus pratęsti prezidentui kad jis atsistatydina. Kabine- kitij žvaigždžių judėjimų. Nesenai buvo išstatytas Franklino 21 dienų darbo iš apskrities
iždo atlyginta 164,249 dole tuvoje yra daugiau kaip 17 AVASHINGTON, saus. 9.
Hindenburgui prezidentavimų.' to pasitraukimas prigulės nuo institute, Philadelphijoj. Padirbdintas Muniche, Bavarijoj.
tūkstančių svetimšalių. Iš jų Praneša, ambasadorius Ch.
riai.
Nes šiemet prezidento rinki-1 paties imperatoriaus.
MALDININKAI VIS DAR MEKSIKOS SENATORIAUS
Kiekvienam miestely yra apie 10 tūkstančių neturi jo Dawes’as pasibaigus nusigin
mai Vokietijai labai neparan---------------------LANKO STEBUKLINGĄ
SUMANYMAS
vienas mokesčių rinkėjas. Jie i kios pilietybės. Žinoma val klavimo konferencijai nebe
kūs.
KESINTASI PRIEŠ JAVIETĄ
rinko mokesčius už 1929 me stybių piliečių apie 7 tūkstan grįš Į Londoną ambasadoriau
Kancleris vis dar" turi pasiPONŲ IMPERATORIŲ
MEXICO CITY,, saus. 8. — tus. Astuoni iš jįj gavo po čiai, iš jų daugiau kaip 3 tūk- ti.
tarimų su tų partijų vadais.-----------I stančiai vokiečių. Mes vokieM EXICO CITY, saus. 8. — Meksikos senatorius Maųlio l(>,(flXl dolerių.
I TOKIJO, saus. 8. — Sus! čiams Lietuvoje darbo nepaTš įvairių Meksikos valstybių Fabio Alt&lRiraho senatui ĮPREZIDENTAS
PRIAND’AS ATSISTA j progdinta bomba arti karie:
vydim.
Mes
nedarbo
beveik
maldininkų būriai kone kas davė sumanymų Guadalupės
SAVO PLANĄ
MIRTIES BAUSMĖ
i
\
' tos, paskui kurių kita karieta
TYDINO
neturime
Lietuvoje.
Tačiau
dien atvyksta į Guadalupe mie bazilikų pakeisti revoliucijos
ĮVYKDYTA
------------i važiavo imperatorius Hirohimus skaudžiai žeidžia toki į- \VASHINGTON, saus. 8. —
stelį. kad gauti Dievo malo muziejumi.
P A RYŽIUS, saus. 9. — A- i to. Pirmąją karieta važiavo
nių ir pasigailėjimo kraštui
Cook ’o apskrities kalėjime vykiai, kada vokiefiai atlei Bedarbių “armija” iš Penntsistatvdino Prancūzijos už-! imperatoriškų rūmų ministeris
Meksikos konstitucija drau
džia iš darbo Vokietijoj mūsų sylvanijos valstybės apleido *
per Švenč. Marijos M. užta
sienių reikalų ministeris Brl-i grafas Makino. Tas įvyko ardžia kongresui naikinti bažny žmogžudžiui plėšikui Fr. IT.
rymų.
Bell’ui, 31 m., mirties baus- piliečius ir išsiunčia į Lietuvą sostinę. Prezidentas Hoover’is
and’as. Sakosi, tai daro dėl į ti imperatoriaus rūmų.
čias. Reikalingas gyventojų
Nejau jie nori ir mus privers vakar priėmė bedarbių atsto
mė įvykdyta.
Tik iš Vera Cruz’o ir Ta- atsiklausimas.
nesveikumo.
• Bombos metėjas suimtas.
ti taip pat su jų piliečiais elg vus. Šie reikalavo kelių bili
Pranešta, kad už kelių die- ‘ Pranešta, kad tai jaunas ko- basco valstybių nėra maldini
“Tr.” jonų dolerių darbams, "rezi
PALEISTI Iš KALĖJIMO tis?
nkų. Tenai uždrausta maldiT. SĄJUNGA PATEN
nų atsistatydins visas Lava- rejietis.
dentas atsakė, kad jis rūpina
ninkijas ruošti.
l’io kabinetas.
,---------------------KINTA
si bedarbiais. Jo planas "au jLIETUVOS PREKYBA
Bain’o sūnus su savo svai
SUIMTA 3 KONTRA
duotas kongresui ir kiti pla
LAPKRIČIO MĖN.
niu vakar paleisti iš kalėjimo
NAIKINAMI
ŠVENTŲJŲ
GAL UŽIMS KINIJOS
GENEVA, saus. 8. — Dėl
BANDININKAI
nai nereikalingi.
užstačius jx> 15,000 dol. už
VARDAI
UOSTUŠ
Amerikos veikimo Mandžiūri1931 meti) lapkričio mėn. iš
stato.
VIENA, Austrija, saus. 9.
i jos klausimu T. Sųjungos
MILIIONAS DOiERIŲ
Lietuvos eksportuota prekių
MEXICO ( TTA, saus. 8. — sluoksniuose reiškiamas pasiTOKIJO, saus, 9. — Ja,po — Vietos policija suėmė tris
PAPIRKIMAIS
20,700,000 litų sumai, o įvežta
VOS IŠGELBĖTI
_
nų vyriausybė, kaip pranešta, anglus
ar amerikonus aukso Meksikos senatas kai kurių tenkinimas. Nes Amerika jų
už 20,200,000 litų. Tuo būdu
planuoja užimti visus svar-j kontrabandininkus. Pas juos nnestelių šventųjų vardus kei- , pavaduoja — jos pareigas iIš degančių namų, 2120 ir lapkričio mėn. užsienio prekv- NEVY YORK, saus. 8. —
.juosius Kinijos uostus ir tuo viešbuty rasta, 45 kilogramų Į e’a pasauliniais vardais. Tarp ,nn eįti.
į 2122 West Polk gat., policija bos balansas buvo aktyvus pn. Distrikto prokuroras Ameli’s
būdu kovoti prieš vykdomų! aukso su Austrijos valstybėsi kitų istorinis San Angel mieĮ paskelbė, kad svaigalų šmugelsu. gaisrininkais vos suspėjo se milijono litų.
stelis pakeistas Obregono varKinijoj sėkmingų japonų pre-, banko antspauda.
GAL SIUNČIAMOS
ninkai yra panaudoję daugiau
išgelbėti 3 mažus vaikus.
Palyginus
su
spalių
mėn.,
kftip
milijoną doleri)J
kių boikotų.
Yra griežtai uždrausta auk- ‘^uBOMBOS
išvežimas
lėl
eksportuojamų
J tai atsižvelgus, viena ka
sų išvežti iš Austrijos.
pakraščių sargybos papirkiAPIPLĖŠĖ JSTAIGĄ
prekių koir.ų i ritimo sumažėtalikų kuopa kreipės senatan
GENOA, Italija, saus. '9. —
INDAI GRAS'NA BRITAMS
mianis. Papirkimų ėmimų išpa
jo 3 milijonai, litų. Sumažėjo žin„ ,2
reikalaudama, kad kai kurie Iš Amerikos parplaukia gar
NĖRA KALBOS /PIE
Du plėšikai iš “Prudential sviesto, kiaušinių, arklių, žų/
BOMBAJUS, saus. 9. — Isenatoriai pakeistų savo reli laivis “Excalibur.” Spėjama,
PROHIBICIJĄ
Life Insurance” ofiso, 453 W. sų Išvežimas; padidėjo beko
gines pavardes. Nes pačių se gal tuo laivu siuntinių pavvndai radikalai čia išlipino bri
63 gat, pagrobė 650 dolerių. no, gyvų kiaulių, linų sėmenų NORI BŪTI KANDIDATU
tams valdininkams grasini LONDONAS, saus. 9, — natorių tarpe yra Cristo’ų, da.lu vežamos bombos
Musso9
BALTIMORE, Md., saus. 8.
ir kitų prekių išvežimas.
mus. Pažymi, kad jei valdi Britų karališkoji komisija, ku Santos’ų ir kitų.
linini ir Italijos karaliui.
AGENTAS VOS GYVAS
įvežimas, palyginus su spa — Marylando valstybės gube
ninkai perdaug spaus įstaty ri kone du metu ieškojo prie- Į
lių mėn. sumažėjo irgi 3 mili rnatorius Ritcbie’as atvirai
mų peržengė jus indus, jie bus monių suvaržyti svaigalų nau- ■
RAGINA APLANKYTI
ŽEMES AMŽIUS
Elmhurste vienam tuščiam jonais litų. Ypač sumažėjo pareiškė, kad jis sieks kandižudomi.
ROMĄ
dojiinų, paskelbė planų griež
garadžiuje rastas mirtinai ap cukraus, trųšų, geležies, ceme- Batūros į prezidentus iš dePARYŽIUS, saus. 9. — As
tai tvarkyti svaigalams trafimuštas nekilojamų turtų pir nto ir skardos įvežimas.
mokratų partijos.
PRAHA. — Arkivyskupas tronomas Cros’as skelbia, kad
ISPANUOS AMBASADO kų. Apie prohibicijos įvedimų
klys (agentas) B. J. Boeh“M. L.”
nėra kalbos.
Karei Kaspar’as priėmė ka mūsų žemė gyvuosianti diar
RIUS J. VALSTYBĖSE
m’as iš Chicago. Nėra vilties
DANTISTŲ SUVA
talikų studentų atstovybę. Ka trilijonų metų. Po to apsigau
jam pasveikti.
ŽIAVIMAS
PENSIJŲ MOKĖJIMAS
lbėdamas į studentus arkivys bsianti ledu, nes iš saulės jo
MADRIDAS, saus. 8. — Ju
IAPONAI VERŽIAS
kupas pareiškė, kad kiekvienas kios šilumos negausianti.
an Cardenas, Ispanijos atsto
Stevens viešbuty šio sausio
TOLIAU
NEREIKALINGA ŠELPIMO
Pensijas Lietuvoje gauna mėn. 18 d. prasidės “Chicago
katalikas studentas ir kiekvie
vas Japonijoj, paskirtas aru
VVASHTN-GTON, saus. 9. — valstybės tarnautojai ir kariai, Dental Society” suvažiavimas.
basadorium J. Valstybėse.
TTENTSTN, Kinija, saus. 8. nas katalikas intelektualas
GAUTA J. V. NOTA
Senato komiteto susirinkime ištarnavę tam tikrų laikų val
— Japonai užėmė kitų kinų nors vienų kartų per savo gyORO STOVIS
SAGINAVV, Mich., saus. 9 miestų pietuose nuo činčow’ą. venimų turėtų aplankyti Ro TOKIJO, saus. 9. — Vakar pareikšta, kad Illinois’o val stybės tarnyboje, karo invali
dai
ir
pasižymėję
asmenys.
stybės
bedarbiai
nereikalingi
-- Mirė kongreso atstovas j. Tai Šanhaikwan’as, šalia di mų.
japonų vyriausybė gavo J. Va
CHICAGO IR APYLIN.
lstybių notų Mandžiūrijos rei- krašto vyriausybės šelpimo.'Valstybės tarnautojams ir ka
W. Fordney’as, 78 m. amž., džiosios kinų sienos.
1921 metų muitų tarifos vie Kinų kariuomenė iš tų apy • ! SKAITYKITE IR PLATIN- kale. Pranešta, kad vyriausy Valstybė pati gali šelpti savo Į riams pensijas moka Pensijų KĖS. — Šiandie debesuota;
linkių atsimeta Peipingo"linkJ
KITĘ “DRAUGĄ”
Fondas, o karo invalidams ir numatomas sniegas; šalčiau.
nas autorių.
bė gal nutylės apie šių notų. bedarbius.

Japonai pasiryžę užimti Kinijos
uostus

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiaa dienraštyje “prauge.”
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gyvenančių žmonių interesus.

“D R A U G A S”

Priėmus p. Cermak’o planų, bus pertvar
kyti taksų mokėjimo reikalai. Ateis į pagal-'

Meiną kasdien. UsKyrue sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |t.M. Pu
sei Metų — |I.5O. Trims Mėnesiams — f 1.00, Vienam
MtaeMul —- T6c. Europoje — Metama 67.00, Pusei Ui
ti — 64-**. Kopija .Ola.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neprų*
Malk Jei nepradoma tai padaryti Ir neprlsiunčlama tam
tikslui pakto tankių.
, Redaktorius priima — nuo 11:OS Iki 11:00 ral.
•keiblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

“D R A U G A S”
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Publiabed Daily, £xcept Sunday.
8UB8CRIPT1ONS: One Tear — 60.00. Siz Montb*
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Europa — One Tear — 67.00. 811 Months — 60-00.
Copjr — .06c.
Advertlslng įn "DRAUGAS" b ringą best resulta
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OHICAOOS MIESTO REIKALAI
- 1 Cliicagos miestas finansišku atžvilgi uw
priėjo liepto galų. Mokytojams algos neišmo
kėtos už aštuonis mėnesius, policijai, gaisrinibkams ir kitiems miesto valdininkams algos
irgi nemokėtos apie mėnesį. Be to, miestas
turi ir kitokių visokių abligacijų, kurių ne
begali išpildyti.
✓

■ri Kas privedė miestų prie to didelio fi
nansinio krizio į
. Daug čia kalta buvusioji miesto admi
nistracija. Ji per daug švaistė žmonių su
mokėtais pinigais. Ji nuolat kėlė mokesčius
nuosavybę. Nuosavybių įkainavime atši
lo žymių nelygybių. Iš to savo laiku kilo
skundai ir protestai. Pažadėta tie reikalai su
tvarkyti, bet neištesėta. Mokesčių mokėji
mas susitrukdė. Jų negauta iš 1930 m., o taip
pat diillis nuošimtis nesumokėjo mokesčių
ir už 1929 ir 1928 metus. Pagaliau, teisėjas
Jareckis išsprendė, kad nustatytieji inokes-

KRUVINOS GĖLĖS

d., 1932

kai. Mokytojai grasina lie- APIE KĄ DAUGIAU KAL

APŽVALGA

tuviams mokiniams, kurie
lanko lietuvių kalbos kur
sus. Kas lietuviška peikiu-

kad “cliain”
parduotuvių
kompanijas organizuoja di-----------tižiosios kapitalistinės firmos
Dabar žmonės daugiausia savo naudai. Tų dalykų imi

bų bankininkai ir miesto reikalai susitvarPrūsų lietuvių balsas
kvs.
į
ma ir niekinama. Bažnyčia-į kalba ne apie orų, bet apie suprasti visi lietuviu1, kaip
• Lietuvos spaudoje tilpo toks į
Dėl to mes raginame visus tuos, kuiie pra8ų Lietuvių Draugijų Ta- j se jau retai begirdėt lietu-j blogus laikus. Žmonės dabai biznieriai taip ir darbininkai,
viška kalbu. Į lietuvių pa-i pasirengę klausyti apie dabar Biznieriai ir darbininkai tu
tik turi ryšių su legislatūros nariais, tuojau rybo* Tilžėje atsišaukimas:
rupijas skiriami kunigai, tinę padėtį, o ypač apie dar ri laikytis vienybėj ir va .ii
su jais telefonais, tlegramais ar laiškais su
“Lietuvybė pergyvena
kitus remti.”
sinešti ii- pareikalauti, kad jie balsuotų už
sllIlkias dielias p,.ftsų nvtu. ! dažnai vos — vos temoku'bų ir biznių pagerėjimų,
majoro Cermak’o planų mokesčių reikalams1 vįų krašte> kuri s, prieš ka-j lietuviškai. Tilžės miesto sa-. Apie dalykų stovį svarbu ri
lių savininkai, vokiečių oi- įdomu išgirsti iš tų žmonių,
pertvarkyti.
j
vokiečių vyriausybės raš !
LATVIAI IR LENKAI.
ganizacijų ir net valdžios1 kurie jau nuo senai yra di
tuose ir žemėlapiuose buvo
žmonių įbauginti, atsisako deliame biznyje ir turi ryšių
MUSŲ JAUNIMAS
vadinamas “ Preussiscli —1 lietuviams duoti patalpas su stambiomis firmomis. Prie Jau visiems žinoma, kad už
Litauen” — “Prūsų Lietu- J susirinkimams bei koncer- tokių biznierių reikia priskai- priešvalstybinę agitacijų lai
” Vytis” praneša, kad šiemet Lietuvos Vy
vių teismas nubaudė kai ku
va”. Jų sudaro Tilžės, Ra
tams. Lietuviai, gavę salę tyti p. YVm. J. Kareivų, 4644
čių jaunimo organizacija minės savo gyvavi
riuos lenkų agitatorius ir užgainės, Pilkalnės, Labgu
konceriui, nėra tikri, kadiSo. Paulina st., kuris yra urmo 20 metų'sukaktį. Būtų gražu, jei ne tik
vos, Isrutės, iStalupėnų, klol i jie nebus išvaikyti, kas yra minis (obelinis) sviesto, švie- Latvijų, bet klausimas pateko
l»atys Vyčiai, bet visa mūsų visuomenė šios
gatvėse demonstracija prieš
dapės ir Darkiemiu apskri
jau nekartų atsitikę. Yru žiu kiaušinių ir sūrių pardareikšmingos organizacijos sukaktį tinkamai
pakėlė triukšmų, ne tik įvyko
tys arba jų dalys, apie 10,buvę
atsitikimų,
kad vėjas. Paklaustas apie biznio
paminėtų. Ta proga mes turėtume opius mū
Dėl to ne tik lenkų spauda
000 km. su ca. 500,000 gy
net galvos lietuviams aps- stovį ir-laikų pagerėjimų p.
sų jaunimo reikalus pastūmėti pirmyn, juos ' ventojų, kurių apie 80 proc.
darė lenkų jaunimo sųjunga.
kaldonios. Lietuvių privati-1 Kareiva pasakė;
sutvarkyti. Šiais Vyčių jubiliejiniais metais
į lenkų seimų, kuris šiomis
yra lietuvių kilmės. Beveik
nei mokyklėlei Tilžėje buvo'
turėtų atsirasti L. Vyčių kuopos visose mūsų
.
,
“
Mano
paties
biznyje
di(
dienomis
priėmė rezoliucija,
visi to krašto geografiniai
gauta
pata
pa
ti
su
it
e
t
Į
e
|į
t
^
permainų
neįvyko.
Nuo
Joje
pareiškiama,'
kad lenku
kolonijose, turėtų visai susitvarkyti centro
vardai yra grynai lietuviš
bu vargu, nes namų saviaparatas, įvesti laipsniai, tiksliau nustatytas
senai turiu išsidirbęs kelius vyriausybė turi griebtis visų
ki.
įlinkai bijojo užpuolimų iŠ
kuopų veikimas.
j
ir, nors laikai pabbgėjo, bet priemonių lenkų mažumai Lai
Vokiečiams pasisekė nu
vokiečių pusės.
Lietuvių
mano biznis nesumažėjo. Tik vijoje apsaugoti. Bet iš kitos
atžvilgiu
Jau senai yra laikas praktiškai jaunimo ' tautinti kalbos
veikėjų pramonės bei prekj jabar pVįseiua daugiau padir- pusės kaip patys lenkai elgia300,000 lietuvių, kurių pa
klausinių spręsti. Ligi šiol apie tai daugiau
bo» Įstaigos vokirfių daz-j Mti h. a
tall IKpllKllllUs
si su savo tautinėmis
mažu
vardės
ir
lietuviški
veidai
kalbėjome ir skundėmės, kad daug jaunimo
nai boikotuojamos ir en
įdaryti, kad galėčiau kestome- momis. Iš tikrųjų, lenkai, kaip
rodo jų lietuviškų kilmę.
netenkame, kad jis ištautėja. Bet jau laikus
giamos. Vienu žodžiu, Prū ' riams teikti ko geriausia pa
tie čigonai, patys muša ir pa
Vokiečių valdžia ir vokie
nuo kalbų eiti prie darbų.
sų lietuviai yra nepaken
tarnavimų. (Senesnieji, patytu tys rėkia. Kiek jie jau turi
čių draugijos varo smarkų
čiamoje būklėje.”
Jaunimo reikalus jplačiau galėsime pa
vokietinimo darbų PrūsųĮ Dėl to Prūsų lietuviai šau- sieji lietuvių biznieriai pasė ant savo sųžinės tautinių inasvarstyti Vakarinių Valstybių Lietuvių Kat.
atsilaiko dabartiniais £umų persekiojimų:
iet u vili
Lietuvoje, deda pastanga.s,-lkiaoi į vis, lietuvių taut^ kad tinai
,aikai8. Tek„ stcWll. Vilniuje nuolatinis engimas
konferencijoj, kuri įvyks vasario 14 d., Cice
kad ištautintų galutinai visus/lietuvius paskutinį 100 - P& etų jielUS JV nepa en |dznįerįŲ, sekmingai gyvenau- baltgudžių terorizavimas, per
ro, III. Kun. M. Švarlys tuo svarbiu reikalu
l6xUU

paruoš referatų. Be abejojimo, jis kalbės ir
apie L. Vyčių jubiliejų, Ųal konferencija ga
lėtų padaryti kokių nors pradžių to jubilie
jaus paminėjimui. Taigi, ir patys Vyčiai it
mūsų visuomenės vadai apie tai turėtų pagal
voti ir pasvarstyti. Juk nuo jaunimo viskas
pareina. Jeigu jo nesuorganizuosime, gerai
neišauklėsiine, neįtrauksime į tautini bei kul
tūrinį lietuvių darbų, neteksime lietuviškųjų i

isai neteisėti. Tas taksų mokėjimų .visai. įtaigų, iširs visas mūsų jaufoiis .vėikirnm^
(- «... a
a • .
K.-...;,. mūsų jaunimo X:.
Tad x:
šie.......
metai i.
tebūnie
orsustabdė.
Dėl to ir bankai atsisako
savo para
anizaviiuo metais.
mų duoti bei pirkti vadinamuosius taksų
“warantus”.

Reikia pasakyti, kad . naujas miesto ma
joras Antanas J. Cernuik’as viskų iš savo
pusės yra padaręs, kad miesto reikalai būtų
sutvarkyti, atitaisyti iširę finansai. Jis su
mažino valdininkų skaičių, nukapojo algas,
įvedė taupumų visuose miesto departamen
tuose ir tuo būdu per keletu mėnesių šutau
pė $6,000,000. Šių metų biudžetas taip susta
tytas, kad miestui bus sutaupyta $12,000,000.
Cliicagų iš visiško bankruto galės išgel
bėti tik p. A. J. Cermak’o planas, kuris yra
paduotas Illinois valstybės legislatūrai priim
ti. Tų planų senatas jau priėmė. Bet vadina
mi žemesnieji rūmai dar politikuoja. Yra pa
vojaus, kad jį gali atmesti. Tada miestui bū
tų bloga ir tai gyvai atsilieptų j visų iųteste
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PASTABĖLĖS.
Pasirodo, kad dr. S. Matulaitis tikrai yta lyg kažkokia “nerami dvasia”. Jis nenu
rimo Lietuvoj, nes jo socialistiškas nusistaty
mas ten “nerado sau vietos”. Išbėgo į ko-i
munistiškųjį rojų — Sovietų Rusijų. Bet, ma- į
tyti, ir ten nenurimo. Vargšas pateko j ne
laisvę. Komunistai jį ištrėmė į baisių vietų
— į Soloveco salas. Kažin, ar čia jis nurims?
Lietuvos policija padarė kratų pas kun.
P. Karalių, kuris keletu metų važinėjo po Amerikų, rinkdamas aukas ateitininkų organi
zacijos reikalams. Pas jį ieškojo priešvalsty
binės literatūros. Bet, žinoma, nerado.

plūstis ir linksmintis. Pamaldieji melsda
vosi iš tolo arba sėdėdavo kur nors šventoriuje ir komisarams nematant verkda

\
Apie drąsųjį popų nebuvo žinios. Vie vo.
nio, kalbėjo, kad jį sukaliojo nagaikomis,
Šventikas sumanė senu papročiu au
kiti, kad sušaudė vietoje, tretieji šiaip koti gėles, jis susipažino su viena kuni
visokių legendų apie jį pripasakodavo.
gaikštyte, kuri, komunistų apiplėšta,
Bet ištikimieji žinojo, kad popas iš to vaikščiojo apskurusi, bet tikybai ir savo
sąmyšio ištrūko gyvas, tik jam buvo iš- kraštui pasišventus palikus Rusijoj. Dar
,laužta kairioji ranka. Jis vaikščiojo per 1918 metais komunistai sušaudė jos mo
sirengęs po visų Rusijų. rinko išmėtytus tinų ir tėvą, o brolį prikalė prie tvoros ir
žventĄisius kaulus, dėliojo juos į tam išbadė jam akis. Ji laimingai iš jų pabė
reikalui nupirktų didelį gražų karstų, go. Pabėgo su puokšte baltų gyvų gėlių,
jmts meldėsi ir kvietė visus melstis. Be kurias kas metai skirdavo didžiajam ka
to jis rinko aukas pastatyti mažai cerk tedros altoriui, kurias ir tuo metu ji bu
vei. Aukų jis buvo surinkęs nemaža ir vo maniusi nunešti.
tikinčiųjų padedamas buvo pradėjęs vie
Taigi tiedu žmonės puslapčiom atneš
name Maskvos priemiestyje statyti slapta
mažų cerkvelę ii' organizuoti šventųjų davo gėlių ir niekam nematant sudėda
kaulų draugijų. Komunistai apie tai taip vo jas toj vietoj, kur seniau buvo alto
pat šiek tiek girdėjo, bet jo sugauti nega rius.
lėjo, nors už jo galvų buvo paskyrę di
Komunistai iš karto nesusigriebė. Jie

us>ziieiuvius>, pasKuunj

damoje padėtyje.

Jie prašo;............
l
cių, nežiūrint blogu
Lukų. nvkštė Ukrainos kruvina
m
įima
aukų. kad jomi; būtų
Bet
teko
matyti
ir
tokių
naucifikacija
”
ir
t.
t.
O
kada
bc| įsįgyti nail)a>.
k tiriame bus
gaJimas tautinjf ir Kultūrinis jų biznierių, kurie, norėdami šališkas teismas švelniai nusenuosius nukonkuruoti, ibri- baudžia jų agitatorius, kurie
'darbas. Prūsų lietuviai, kreip
'kursto ištisus Latvijos vaismų vardai keičiami vokiš- dandebi , saV() brolius Di- do Į neišbrendamų belų.
“Kai dėl visuotinio darbų ėius atsiskirti nuo Latvijos,
kais.
'džiojoj Lietuvoj, sako: “PrūPrūsų lietuvių tautinio i sų Lietuva, kuri yra padėjusi pagerėjimo, tai pranašauti ne tai patys triukšmauja lyg būbei kultūrinio darbo sąly Didžiajai Lietuvai kovoti su lengva. Nors jau per keletą tų nekalti avinėliai.
gos yra labai sunkios, ims i rusų priespauda, kuri yra du šimtmečių sakoma, kad dar
vokiečiai visokiomis piie- vusį lietuvių tautai didi poetą bininku* pavaduojančios mesi
KLAIPEDOI SUSEKTAS
menėmis stengiasi užslepiu- |)uonelaiti/ ŽV11IU ka)bininkų uos stumia darbininkus į I eKOMUNISTŲ SANDELIS
ti'Prūsų lietuvių tautinį ju- KurSaiti ir kitu žvniil, ;JHO. darbių eilės, bet ro Jo.-, kad
dėjimų, kuris po karo ėmė)
yra tiRraį parattl0s ver. tas dabar aiškiausiai pasiro-{
Klaipėdoj susektas komimidė. Štai, kai prasidėjo Ash
reikšti naujos gyvybės. Lie,,
tuvių veikėjai gatvėse h •
...
. .
.
,. . land avė. platinimas, tai bu dų knygų sandėlis ir spaus*
•*
”
. v |
Iš tiki*,, niekur nėra tiek
įVo įnanvta, kad tūkstančiui tuvi*, kurioj buvo spansiou
laikraščiuose apšaukiami s.a
daug apleisti tautiniai lietnlies išdavėjais ir kitaip pra-i . °
.
darbininkų turės da-.bo ilgam mus lietuvių ir vokiečių kal

000 dar kalbančių lietuvių
kalba. Nuo amžių Prūsų
lietuvių gyvenama žemė kolonizuojama, lietuviški kai

vardžiuojami.
Kai kurie •
lietuviai, kurie viešai daly-

vių reikalai, kaip 1 rusuose. ,laikuį ()

Tauta turėtų išgirsti

ru-ų

..

1>u

bomis nel(lgalus k()IllllllistlJ iai.

būrelis da,.bis!l braštėlis. Sulaikyti 6 žmonės.
mašinomis darbą
darbą atoko pei Ji(“ bu\o suimti b'*platiml imi

vauįa lietuvių draugijų gv- '
.. .
. ‘
remti |ų aktualius tautinius ir trumpą laikų. Panašiai dabar nelegalių literatūrų. A isi suvenime, yra pavojuje netek
■ ■Lili! V ili

: I t XI ■ K SI

II

Vf 2-1 11^1711

I r» ■ —

kultūrinius reikalus.
dedasi su visais darbais.
imtieji pasodinti į kalėjimų ir
ti vietog bei uždarbio, arba
būti niekinami ir persekio-1 JŪS esate mano balso ne- “Kaip ten bebūtų su biz- perduoti Šiaulių apygardos tei
jami.
Sėjai, rodos — pats mano niais ir darbais apskritai im- srno valstybes gynėjui. Keli
Prūsų lietuviai, nors jų balsas, nes jūs skle’džlate ant, bet mes, lietuviu;, savo suimtųjų jau
bausti už
skaičius yra didesnis, kai i tas tiesas, kurias aš turiu taųie turime stiprink biznis- Komunistinį veikimą,
Įh’ao

į

vokiečių skaičius Lietuvoje, | skelbti pasauliui.
neturi nė vienos mokyklos,.
Pijaus XI žodžiai

kur būtų mokoma lietuvis- Į

nistiškų organizacijų vadų leidimo nebu
vo galima į katedrų niekam įeiti. Naktį
stovėdavo sargyba. Bet tai nieko negel
bėdavo. Šventikas su kunigaikštyte mo
kėdavo sargus papirkti ir gėlių, baltų gy
vų gėlių kas dienų daugiau žydėdavo,
kas dienų jos daugiau primindavo, kad
čia yra IHevo namai, kad čia gyvena Die-'
vas.
z
Daug bolševikijos vadų pasikeitė,
daug bedievių sujungus organizatorių kaž
kaip paslaptingai žuvo ir pati Rusija ri
tosi vis arčiau bedugnės. Kruvina komu
nizmo ranką, viskų žudė arba vertė mer
dėti be .jokio pasigailėjimo

kus ryšius. Vis labiau įsi .yrauja vadinamosios “cbain

kat. Žurnalistams, parduotuvės.

Yra

sakoma,

—————————

■

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS

sudrebėjo ir nenutilo. Komisaras šaukė:
I — Nurimt!
Paskum pribėgęs prie jo, sugriebė už
O tikintieji stiprėja ir energingai su '
lankos ir paklausė:
tikėjimo griovikais ir budeliais kovoju.
, — Kaip tavo pavardė?
Pernai ties Kristaus išganytojo ka
Šventikas žvilgterėjo į jį ir balsiai
tedra klūpodavo didelės žmonių minios. '
atsakė:
Jų negalėjo išsklaidyti grasinimai kalėji
— Krikščionis!
mais, kartuvėmis ir kitomis bausmėnii.-. Į

tais nepasidalinęs turėjo pabėgti iš Ru
sijos ir laukti liūdno galo.

— Ach, šitaip!?

šeno šventiko ir kunigaikštytės įkvėpti
Tr lyg pamišęs griebė kardą ir smo
jie būriais eidavo į katedrų, melsdavos ir ;
gė šventikui per galvų. Šis susvyravo,
paslapčiom dėdavo vis didesnes puokštes
griebėsi už galvos ir nuvirto — ant di
gėlių. D paslaptingų mažų cerkvelę, kurių
delių puokščių baltų gėlių, kurios buvo
jie prieš porų metų ėmė statyti, jau buvo
ant karsto sudėtos.
pastatę ir sunešę visus šventųjų kaulus,
, Ryt dieną daug maldininkų sėdėjo
ant kurių gulėjo vis tos pačios gyvos
požemiuose, o
kunigaikštytė kažkaip
baltos gėlės.
pasiėmusi šventiko
kraujų aplaistytą
Kai bedievių vadai
įminate,
kad puokštę gėlių, suvyniojo jų į popierių,
jiems artinasi pavojus, pasiėmę visų Mas- pasiėmė brauningą ir vakare įsiprašiusi
kvos įgulą
visų miestų padarė nuodug- i į žiauraus komisaro butų šovė J jį ir pe
nių kratą. Surado ir paslaptingųjų cerkvę, dėjusi gėles ant stalo laukė kol
įbėgs
Tuo metu cerkvėj klūpojo daug žmonių, > jos suimti. Tarnams įbėgus jį pirmoji puo jų tarpe buvo ir stropiai ieškomasis sakė:
Ą
šventikas. .lis stovėjo tien .šventųjų kau— Aš jūsų ponui atnešiau kruvinas

I'as pats žymus komisaras Čičetinas,
kuris gal būt ne vienam bedieviui liep
davo sugriauti bažnyčių, iššaudyti kata
likus, šiandie nustojęs kgmnų valdovų
malonės įniršta badu. Trumpi} laikų pa
buvęs užsieny grįžo į Rusijų. Ten nega
deles SlUORS.
kas dienų rasdavo vis daugiau naujij gė vęs jokios tarnybos, nudriskęs, vaikšto
Išauto pavasary. Baisuose buvo pa lių, kas dienų jas išmėtydavo manydami, jiakampiais, girtuokliauja kaip paskuti
protys nešti į tų katedrų gyvas gėlės ir i kad tai kieno nore šposas, bet paskiau su nis valkata, štai tas pats Trockis, buvęs lu karstų ir sakė pamokėję. Kai prasi■ jau aukoti Jėzui. Bet katedra buvo išdras siprato. Jie suprato, kad tai tikinčiųjų komunistų kariuomenės organizatorius ir vėrė cerkvelės durys ir įšoko apsiginkžmonės į ją eidavo nete melstis, bet darbas ir griebė stropiai sekti. Be komu
vadas su savo draugais bažnyčios tur- lavusieji raudonarmiečiai, šventikas ne-

gėles.

Areštuok i t mane.
“M. L”

(Pabaiga)

1
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Vilnių čia nebebuvo.

pagelbininkėmis nebegalėjjo
Aišku, kad pati gamta tų visų aprūpinti”, — pasakoja
užrašų
nepanaikino.
Ant kun. Cox’as >— “Aš dėl to vi
kių žiaus viršūnės ryškiai bu sa tariausi su mano bičiuliu,

..

NEPRIKLAUSOMA LIETU

.

vo žymu, kur buvo

v

Pennsylvanijos
geležinkelio įvedėme elektrų, kad sodybos Kvitais renka aukas ir jas rmbendrovė pirmiau nugriovė piliečiai galėtų naktį pasis-1 statytais laikotarpiais atiduonamus praplėsti savo stočiai. kaityti; įrengėme net ir radi- da specialiai komisijai. Pri<
Per trumpę laikų pristatyt rijo aparatus, kad kitiems ne-: kiekvieni s virtuvės ir arkivys-

užrašai, buvusiu kumštininku, ir iškė šimtas butų ir palapinių, kur atsibostu per laisvalaikį.

Ir kapo

rūmuose vargstantiems
tantiems*.

,T.. .
..
naujai kalkėmis pabaltinta.
bau reikalų įsteigti vyriją. Įsigyveno bedarbiai.
rūpinamės, kad visi būtu už- į via dalinami kartiniai ir daug
umus Vilnius nuo Trini Krv...
, . ,.
...
. J . I
<
.
‘
. A.
,,
...
»'<’ tau ir mano mbnytas nei .lis sutiko su mano nuntun iri Kun. Coxas išrinktas majo |Siemę. ”
j kartiniai bonai
(nuo 1

VA VILNIUJE.
Nepriklausoma Lietuva
Vilniuje.

zių Kalno patinka, užburia,
<llžnvi
........................... L,,.- lietuNėra Lietuvoje poeto arba i Žiūriu, ar nėra kur
rašytojo, kuris kokiu nor< viškų užrašų. O kaip ne! Ir
būdu nebūtų paminėjęs Vii- to netrūksta. Ir staiga nusteniaus. Vieni daugiau, kiti ma- bu: ant pat aukštojo kryžiaus
žiau, bet visi tarytum mal- viršūnės, kur galima tik gai
dos posmais meldžiasi didžia- būt su aukštom kopėčiom pajai dvasiai, kad jinai išgirs-; siekti, didžiausiom
raidėm
tų mūsų ilgesį, mūsų rūpės-į randasi tokie užrašai: “Valio
nius ir mūsų pastangas Vii- Nepriklausoma
Lietuva!’’,
Jetuvos sostinė Vilnius”.
niaus reikalu.
» .
. ...
,
Tai yra ne tik gražu, bet Visokių šaukiančiu lenkų užkilnu ir gyva. Tai parodo, rašų taip pat buvo, bet lietukad Vilnius tiek įaugęs lietu viški užrašai buvo visu aukš-

vio sielon, lietuvio gyvenamos
programos pradan, kad kas
tik pasireiškia dvasiškai, tuoj
Vilnių nešasi su savimi gv-

čiausiai parašyti,

. . .
. , ...
,
j ,, . , ,
J
.'.įleistus lenkiškus ioju'uuinsl pritarė visam dalykui, tanki- ru. “Visų pirma atkreipėme
Nūngi uiuiiuii bedarhių sonuo mus, kart gaus bedarbių žm„-į dėmesį į tai, kaM> juos visus dyliu "<Sliantvtown> įsikasė
dyba (Sbantytown) įsikasė
-ii'dtis jausmai!
nių pagelbėti vyrijai pasta-i pavalgydinti įp aprėdyti”, to- žiemoti. Sienų plyšiai užtaisy
tyti butų. “Betgi”, aš tariau, linu pasakoja, tęsdamas kun. ti. Kiti būtai išvalyti ir paLenkai turėjo rioglinti ant
“tam reikalinga pinigų, o jų Cox’as; “betgi pirmiausia rei
turtinti reikmenėmis. Stogai
1)0 kopėčias, nešt’.;; kibirų
neturime”. Jis gi atsakė: kėjo įvesti tvarkų ir drausmę
sutvarkyti ir sutvirtinti, o pe
kaikių
lietuviškam užrašui
“
Dievas
aprūpins
viską.
”
L
naujoj
sodyboj.
Aš
rūpinausi
čiai viduj įstatyti.
11 'trinti. Matote, kokie lenkai

oailus! Jiems pats žg lis ma
giskai veikia, tarytum peiliu
duria j širdį už padarytą LieDivai neteisybę. Iš pntyrimo
•• . _
ikadi kiekvienas
i • i
•
žinoma,
nusįkailelis savo nusikaltimų biprisiminti, nes tai jau šiur-

viršum jų pulj sukelia.

tebuvo mėlynas dangus. Alau
toptelėjo galvon, kad tai galejo padaryti tik drųsusis jaunimas, Kuris
kuris visų auKsciausiai
aukščiausiai
veniman ir idėjosna.
kasyti apie Vilnių niekuo- nori būti.
met nebus perdaug. Jis turi! Aš neabejoju, kad.tai galė-

tiek daug įvairių atspindžių jo atsitikti paprastu būdu.
bei reikalų mūsų dvasios au-jJau tokia lenkų lengvatiška
gimė, kad kiekviena nauja'dūšia, kad ir šventoj vietoj jis
mintis, naujas vaizdas apie [neiškenčia
nepasireklamuoti.

(

Ačiū tau', jaunuoli (o aš ma
nan? kad taį tik jaunnolis tė
galėjo padaryti), kad tavo užr3gu per du metus aš dm- kartų patvirtinau, kokie lenkai
badfls ir nelojalūs. Aš gerai

žinau> kad įg esmą> užragas
nieko nereiškia, bet taip pat
geraį žįnau, kad jeigu tu u?
raSei> taį Vįlniaus dvasia taV()

jį yra lygus plytelei, ant ku-jO lietuvis, pamatęs begėdis- r.irdy dar stįpriau glfdi> o
rios pasistodami lyg ir aiš-1 kus lenkų pasigyrimus ant ka(f ]enkai nutrynė?
’ jie

aš pasakiau: “Rytoj pradėk'tuo visu. Ir išrinkta? naujos
Bus dar vargti ir kentėjibutų steigti vyrijai”.
mdvbos komitetas atėj ■> pas Į
..
tnų”, — baigė kun. Cox’as,—
. ,
“Tai buvo praėjusių metij mane ir prašė, kad apsiim-'
“betgi būtų buvę dar skurlapkričio 9 ar 10 dienomis. Ir <'»au būti jų majoru (burinisl'Ziail n
«,,/i
l^lrz-v
Trupini
smiiVnn
i
tru).
Aš
mielai
sutikau,
žinoi
nuo to laiko buvo išduota
Samata.
67.>,148 valgių daviniai (por- damas, kad jei vyrai bus tvar
vyrams; 69,576 valgių dingai prižiūrimi ir valučiui,

ITALUOS VYSKUPAI RŪ
PESTINGAI ŠELPIA
BEDARBIUS

pintinės vargdienių ir skur tai visi triukšmai, vagystės ir
džių šeimynoms; drabužių 11,- šelmystės išnyksta savaime.
094 gabalai, anglies 315 tonų Aš kariškai patvarkiau naują
įvesdamas tvarkų ir '
.
. .
ir avalynės 2,137 poros. Mes sodybą,
.
.
. , i
i orino arkivyskupo dėka tadrausinę,
pavėsdamas
ttr
da.
x
_
stengiamės bedarbiams duoti . ..
,
|me mieste pradėjo veikti 21
1 ,
• ,
• ,
•
,
tikrus pietus ir valgių pinti boti savo pagelbimnkams.
r
.ekonomiška virtuve, kurios kanes. Viskų, kų duodame bedar “Mes suorganizavome tūry- ĮsdįP), tiekia šimtams nedarbo
biams valgymui, yra tas pat, bų, kurios atstovai yra įvai- i krizės prispaustų darbininkų
kų aš valgau klebonijoje. Ir rių amatų nariai — vyrai ir j duonų ir sriubą. Virtuvės iDievas tikrai gelbsti mums. t. t. Mes įrengėme sveikatin įsteigtos įvairiose miesto vieTr visi yra patenkinti mūsų / gurno sistemų, pirtį ir visa, tose, ypač jo pakraščiuose, (la
šelpimu.”
kas tik reikalinga. Kiekvie roininkų kvartaluose. T šį gai
,
lestingų darbų įtrauktus visos
Kai tik vyrija buvo įs- nas tarpas tarp gyvenamųjų

.
B*
l""i- k"r|i"is imroitę nuroly
ltose
"’“‘ virtuvėse
p,r 
virtuvėse jie
jie gauna
gauna por
cijų sriubos ir geros duonoj

Dideli vaidmenį šiame gafclestingaine darbe vaidina įvai
rių ordenų vienuolynai. Jii
ne tik remia ar net patys lai- ,
ko tas ekonomines virtuves/
b-t rytais dosniai dalina duo
nų ištisoms eilėms bedarbių,
kurie nuo pat ankstybo ryto
pradeda rinktis prie vienuo
lynų durų. Net tokios netur- '
tingos įstaigos, kaip kunigo
•1 Bosko institutai ir Cottčlengo I
! ligoninė išdalina po kelis šiuij tris duonos bandelių.
J
Vargšai gula prašyti pagal
bos prie katalikų labdaringų
įstaigų ne vien dėl to, kad čia
gausiau jos gauna, bet ir dėl
to, kad čia jokių skirtumų ne- ;
daroma ir jokios |>artijos na
rio ženklo
nereikalaujama,
kaip tai yra praktikuojama
fašistų pašalpos fonduose.

RKMKITK TUOS PROFEKatalikų Veikimo priklausan
cios
draugijos.
Katalikų
JauSIJONALUS
IR BIZ^IĖ■i statytis butus ir pabpires vadinimų, kaip antai: St. PutIr šiuo kartu aš priminsiu i nutylėti — visų aukščiausiai j,a:iįaį
šal i a senosios Šr. Patriko baž- rick’s Sųuare, Alabama Avė/nuomonės Sąjungos nariai ir IRIUS, KURIU GARSTNAST
Vilnių mažmožių vaizde, ku iškėlė, kas yra tiesa.
Iš to matome, kad kova dėl
dalu gale, lietuvio drasuo- \
•,
t.
i-t. nyčios tuščiuose Uotuose, kur nue, Avenue A. ir t. t. Mes katalikai studentai tam tikrais į DRAUGU.”
lis tačiau turi didžiosios mū
e
į \ u .nmis cinu,' visuTj kur tiR
*
y
'
*
sų kovos su lenkais pagrin- lio užrašas man patiko, bet g.tiima. Net ant to kryžiaus
dinę reikšmę.
|čia pat pagalvojau, kaip len- mūro atskirais sakiniais li-*■
Tautos žydėjimas yra, jau- kai gai pakęsti toki užrašą, tuviai kovoja su lenkais. O tai
nimas, kuris yra, tautiškai Juk afišotis jie čia visur deda rodo, kokie sunkūs lietuviško
susipratęs ir turi širdyje tė- si pirmieji, kaip tik šoviniz- žodfio keliai Vilniuje.
vų meilę prie savo žemės ir mas tveria. Ir čia pat nusiF. Kirša.
kapų. Keista būtų kova jau- raminau; juk negi
užrašuos
(“M. R.”)
nimų priveikti. Jeigu jis yra esmė. Šiuo atžvilgiu jie vis rik
užsidegęs tvirta, plačia idėja, lojaliai elgiasi. Jei užrašo vie
BEDARBIŲ SODYBA.
kui! yra amžių pašventinta ir nas vienaip, tai kodėl negali
aukomis nušlakstyta, jis eis/užrašyti kitas kitaip, jei pa
Pittsburgo (Pa.) miesto da
kovos, kol laimės arba žus. įrašai neperžengia padorumo
ly, vadinamoj “Strip”, yra
Nes jaunimas yra jausmai ir ribos.
sena Šv. Patriko parapija, ži
ugnis. Sunku viso to reikalam į Tačiau manyje pasiliko kaž- noma,
kaip nuskurėlių ir
ti iš suaugusių žmonių, kurių koks signalas,
atsargumas, vargdienių parapija. Tai čia
jaunumos žydėjimas yra už- niekur to neminėti, kad len- išaugo minėtoji įdomi bedar
gesęs.
iau tokio užrašo nepanaįkin- bill Sodvba. Dideli gyvenamieMinint Vilnių, jaunimų reb/ų. Tyčia niekur apie tai ne- jį nainaį pastatvti i§ jvairiu
kia atminti pirmon galvon, rašiau, nesiguodžiau; maniau, senų senojų ir lentgaliu; aPsnes jam priklauso ateitis.
į tegul, radęs, kiekvienas indi- fiai matvti ir šėtrų. Tai visa
Būdamas Vilniuje pereitais ‘ vidualiai pasigėrės.
priklauso bedarbių sodybos

kiau matome Vilniaus miestą, i kryžiaus, negalėjo jam tiesos t;l)p pįd parodo

metais ir šiemet, pastebėjau
Šiemet, nuvykęs antrų karįsidėmėtiną dalyką ant Trijų tą Vilniun, taip pat lankiau
Kryžių kalno.
(visas mane dominančias vieTrys balti kryžiai, susijun-, tas. Dideliu malonumu įvaigę visų aukščiausiai
kėlė ! riai išsukinėtam takeliais ir
viršum Viįniaus. Reginys ne keleliais (terasomis) užkopiau
paprastas. Kryžiai aptverti, ant Trijų Kryžių kalno Bekad niekas arčiau neitų, ne-peik ligi pačių kryžių is Anmmdytų žolelės. Bet arčiau takalnio pusės dabar jau prapriėjęs pamačiau, kad tie imi ' estas platus kelias, jnakasro kryžiai įvairiausiais para tas smėlis; kelias geltonuoja.
šais nurašvti. Visokios eksLinų prie Kryžių
ta pakursijos iš Varšuvos ir kitų į ii spygliuota viela, aplink
miestų padėjo savo parašus į žmonių pėdos; užrašų užrašai

kad jie vi a

Išx parašų

matyti,

ba įrgį |nrį jr savo burmistrą
vmajorų). Juo yra senos šv.
Patriko parapijos klebonas
kun. Jokūbas R. Cox’as.
Tojį sodvba (Shantvtnviri

lik ilgas laikas naikina. Dej«.. maitinti visus tuos ateivius ii
<ad ir pernai matytų

užrašų

apie praeivius, kurie neturėjo nuo

/JŪSŲ TAUPMENOMS”

CHICAGO CITY
BANK AND
TRUST COMPAN\r
51 AUSTEI) PRIE 63-CIOS
f lt

Diffi'muxias [lankas l'icla<ase

tikra pa

piliečiams, ^os sodybos taryba> policijos viršininkas ir įc
štabas, sveikatingumo prižiūstojai, tvarkos palaikvtojai
įr visi kiti vra įgrinkti įg bp_
darbių, radusių prieglauda toj(, sodyboje, kuri gavo vardu
jr yra vadinama “SbantytOwn”. Ir toji bedarbių sody-

atminčiai. Ne tik ten vardus ; 1 erodo, kad ekskursantu čia į/kfirp gįuo bf,du. Mat, senoir pavardes raūdi - ištisisa- tebėia mylima vieta. Užrašų jv šv. Patriko parapijoje bu
kimai užrašyti, kokį kam , neistrina nei vėjas, nei limus, .
paprotys, įsigyveneš pen
pūdi padarė Trijų Kryžių imi sniegas. Dažniausia juos kerius metus, žiemos metu

kalnas Vilniuje.

bedarbiai tuojau ėmė-, trobesių turi tam

latinės pastogės ir kilojosi iš
vienos vietos į kitų. Tarai 5
metų laikotarpy
pagelbėta
175,000 žmonių. Alkani atsi
lankydavo tiesiog į kleboniją,
ir šeimininkei buvo įsakyta
nė vienam neatsakyti ir vi
siems duoti užkandį ir kavos
Ir atėjo nedarbo bei depre
sijos dienos. “Skaičius alka- !
nųjų, kurie gaudavo maisto iš '
klebonijos, išaugo toks dide- '
lis, kad šeimininkė

su savo

0^1

Z

SI. iCt.
'obtn

Coor . H8!
The Amerlren Ti
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išsižadėjau šiurkščiu erzinimu
“Žinoma, aš esu LUCKY vartotojų tarpe. Pereitą vasarą, kada aš buvau
atostogoms Sierras kalnuose, aš sesias mylias ėjau pėsčia nusipirkti sau
LUCKY STRIKE atsargai. Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada aš išsižadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo to laiko visuomet rūkiau LUCKY
STRIKE. Tas jūsų patobulintas Celofaninis jvyniojimas su skveteliu, atidary.ip.keM, umr..,nru..”

“It’s toasted"
Jūsų Garklol Apsaugo—prieš knitejimus—prieš kosulį
Ąrpe>rilomp«nia« Cellnphane Vilaiko

"Spraginimo” Skonf VUuomt’t Stifilu

«

l/ŽSIZK RAD10 tOCKY STkIKE PROGRAMAI—<0 inoJfmlUti mtaii/h, ra gtrUtuMi puntho lopįi; orbilrtii Ir Wilttr Wincbell, Pnrto
prttknimn tpit

«

timpt rylojm iitloi. Protrrmoi Ktkvimg Anlrt/itni, KtMrltJlmi Ir Stllmlirtil.

p, N.B C. rtiin llnilt.

//
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Z ll rll31\ll\.VzJlu l,ut] bažnyčių viskas atitikiu jų visi nuveikti darbai.
geraširdžius žmones, Sv. Viu- 7:30 vai. vak. Įžanga t*, k 35c. Tliis nev cheese
treat
___________
kalėdų dva '
Nors liose | Toliau klebonas ragino vi- cento a Pauliaus dr-ja nuošir, Tų
pat dienų 3:30 vai.
mas Šv. Vardo dr-ja yra mil- b^’de yra <L le.-nL“ neviui bas, sus vyrus ir vaikinus priklau- dziai maldauja paremti tų o- popu itie paįys veikalai
bus
ižinas. įsižiūrėjome gi mes, ei- Il;^u kur k’ ur> V,,‘l žmonės syti prie Sv. Vardo dr-jos.
pų ir prakilnų tikslų.
vaidinami vaikams. T >dč' ma
Koresp.
------------ccriečiai, į tų milžinų tik šių tu*kU vis dėitJ B»<lėjo 600 dol.,
x Sekmadienį po Naujų
'onini kviečiami visi dalyvau
S;**?
6vJ Vincento a Pauliaus lL,ų &v< Viudo dr.J0>i i51d;. r.uių klebo'i.s ir neprašė, nes Metų Ciceros katalikai iskilti n ūsų vakare ir 'visti savo
Konterencijos nutarta pasko.b ^.e. Katalikiškos akcinis su- Lapijos sa^ps jau baig.a- aringai minėjo Šv. Vardo
CICERO, -LL
\•likučiams pamatyti šia gra
ti šelpiančių ir šelpiamųjų ži- jlldlldį susibūrėme apie 100 n'os mokėti, tad iš bedariau Jėzaus Šventę. Klebonas buvo
Patente4
I. K. K. Mo erą hų-gos žių programų. Pelnas skiria
riiai: apyskaitų nuo konferen- narių Gerb klebono paragin- žmonių ir ne i rėjo prašyti, pasikvietęs vienų svečių mi- 2
mus
j
tuapijos
nauda
1
.
Now—Kraft-Phenix’ new achievek liepa Cicero, ’!> . rengia
cijoįi veikimo pradžios t y. t i su ženklais klaupėme^ beini .
ment! Rich mellow cheese llavor
Vietanis.
sijonierių t. Alfonsų, kuris pa
puikų vakarų šv. Antano par.
plūs added . health ęualities in
spalių m. 31 d. iki gruodžio Oi
31 rai prie šv. Komunijos. VakaMoterų Sų-gos 55 kp. senoji
wholesome, digestible form.
sakė 3 gramus pamokslus. Cije FMlsio
d
,,Hto|nl
Velveeta retains all the valuable
CICERO, ILL.
— 1931 metų.
etements of rich milk. Milk sugar.
ių gi nutarėm dalyvauti meti
m-iočiai labai dėkingi tėvui du- ..ikaiai: 1) labai gruži dra ir naujoji v iridy ba šį sekma
calcium and minerals. Evtry one
Pajamos; Katalikų Labda- nėse šv. \ ardo dr-jos iškilmė
Alfonsui. O vakar, vaikinui , ,,, .,<el.Stinga Meils„
2) dieni sausio 10 d. 2 vai. po
caneat it freely I
elveeta spreads. slices, melts
Rdidio Stotis A.3
J
.
bės Centras $987.00; Lietu je Katedroje. P. A. Valančius
pietų
susirenka
pas
p.
M.
Jas,
.
ir vyrai Sv- Va,'do dl'-j°s
ha galo juokinga komediia
toasts beautifully. Try a half
✓
• ,
pound package today.
vos Mylėtojų draugija — parūpino busų. Apie 6 vai. va X Naujų Metų vakaru įvy- ,iaj dalyvavo katedroj iškiinauskienę, patikrinimui kuo
i y A 4.
•
-v
Salaputris”. Vadovuv ;ai?i J.
$25.00; Feliksas
Bordenas kare susirinko vyrų būrys ko sv. Antano parapijos prieš- mingose pamaldose, šv. Var-4^.,, ,Qi> vai(Jill8: R
pos finansinio stovio. Visus
Šernui! i s prie svetainės. Kimšte pri metinis susirinkimas par. sa- do J vjos nariai draugė ėjo ,.ad($15.00; Antanas
prašome susirinkti.
K.
Palubinskaitė,
O.
$12.00; Antanas Brazauskas kimšom didžiulį busų. Važiuo lėje. Kleb. kun. H. Vaičunas vįsį prje gv. Komunijos.
Viena iš valdybos.
N a n rt kaitė, S. Kučiiiti, O. c'i
apibrėžė
praėjusių
metų
$5.00; Jonas Spranaitis $4.00; dami tariamės, kaip tvarkiau
▼ Th« Oelicious NewChe.se Food
' X Labdarių Sų-ges '3 kuo- mena tė, J. Lapeikis, J. šuke
NAUJAS iSRADnVLAS
Jurgis Jaškunas $2.00; Amą ►Aitų žingsniuoti
vavimų
ir
nustatė
1932
m.
dar
katedrom
pos šaunus vakaras su gražia vičiug ir N. Nakrošius*. Bu* ir
UEKoAlO GAEliSUA JUOSTIS,
nas Gerdžiunas $1.00; Bol ?s- Privažiavom. Mes pora pas bo planų. Parapijos vienas pik
kurms pas>ai.Mi> per šlaitus melų lau
programa įvyks sausio 17 d.
ke jau yru guluvu. Dekumu Galinga
lovas Kelpša $1.00, Nedclimų ^uį porų, o kitos parapijos po aLkas įvyks biizelio 5 .d. VyMestis yru sudarytu iš 18-kos skirtin
par salėj. Kviečia Įsigyti tigų elementų, »fe visų kraštų sviete
lyoleklų iš narių $20.95. Iš vij ede §į kartų ciceric- lauta ^‘že, antras įvyks
kietus iš anksto.
girių visokių medžių aliejų. JJoksso gauta $1,072.95.
-iaį laimėjo tik geras vietas ™gpiučio 14 d. Vytauto daruto Galinga Aleslis kaipo saulės spmA. J.
uunai, pasekmingai gydo:
Reuma
Iš mokė t a pašalpų per tuopai visa vaĮanda anksčiau atva- že- Buvo tartasi » dėl trečio
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Raukų, Kojų tirpimą ir drlaikų: Areska Frank $11.00; £įavę> neS vėliau ne tik kad Pikniko, kuri kasmet rengia
šuiusj kraują, nikstelėjlmą ir šiaip
CICERO, ILL.
Aiąuilla Charlie $25.00; Auk- Lgdyllgs buvo užpildytos, net Aeracijos 12 skyrius paravisokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai i
►.nionių yra pagiję, o milijonai da
sorius Frank $10.00; Blodikas a. į.j;aį prikimšti. Žėmaitis P^os naudai. Ir šienict 7-.denežino apie tai.
Gruodžio 30 d. Šv. Vincento
Rėksnio Galinga Muštis yra tiek
Adolplias $15.09, Ltidav icaitė buvo mūsų vadas Nenuili tau- ^a‘-Ljos I-- ^k. rengs piknikų
verta aukso, kiek ji pali sveriu, suiig
dr-jos susirinkime, svarstant
Antonina $i5.00; Čekanauskas (is veil(fjas. Anarfazas pm,. parapijos naudai Bergmanu
uuudos gydyme. Gvarantuojam: jeigu
usia>
neoutų taip kaip rašom, pinigus gra10 PIECE COSiViETIC
^mUU2;. ta“.'I,'reU1 Heke" « ■nūn,s akis. Jis atvežė mus
™ Pyapųa,
brf gaz
„
/.tnuiii. Parsiduoda visur. Klauskite
gaz*
taip) llEKEN S NEW DlsCOVERY
SĖT $1.97
$10.00; Grigaitis Juozupas katedron. Garbg Tau Žemaiti! Us
’ rengiami 3 pikniką1. Ba
ulNTMENT. Kaina 75 centai.
sųskaitas, nutarta tam tikslui
Thi«
I
r
n.
Fant-.tir Vivani S^t antį in$6.00, Gruzdis Juozapa* $!«).- Mes dabar matome šv.-Vardo rnias taip pat nutartu šiemet
DEKEN’S OINTMENT CO.
rluil.-s fan- p.'U,- . tl.DO; Itout-r, 75c,
surengti “kauliukų vakarų”
Tlsrue C-. am
JI .‘O,
Depilatnry |1.00.
HAItTI-'Olil). C«>NN
00; Gandis George $3.00; G u- dl,jos galybę 7?000 bendiai .engti. 3 parapijos komiteto
Fa. lai AstriiiKoni 11.75, Bath Salt 1.00,
Toilfit tlnt.-r 11.25. Ferfunie $2.75, Brllsausio 26 d. Apsisaugojimui
Hantlnr 75c. Skfn Whltener 75c.
Totai
uinauskas Barbora $11.0'); prįsįekusių vyrų negali klysti. nariai atsistatydino; į jų vie
Valuti $12.00.
Spcctal prlce, »1.97 for all
nuo
nesąžiningų
savanbrių,
iš

ADVOKAiAl
ten pieces to introduce tliis line.
Gailius Lucija $17.00; Gomu- y j
tų išrinkti nauji. Parapijos
rinkta
.koięisija
aukoms
rink

Vardas
...................................................
liauskas
Petronėlė $23.00^
metinė vakarienė įvyd-s lap
Adresas ...........................................
Kapsas.
\
Siunčiame per.paStą COD
Jjpeauskas (Leigh) $12.00;
k rėčio 20 d. Buvo kalbėtu a- ti, kuri turės gerb. dvasios
Pinigai grąžinami, jei
vado
kun.
H.
Vaičuno
įgalioji
flObtas Peter $6.00; Kožev(Jonn BugCziunas Borden)
pie parapijos sidabrinį jubi
nepatenkintas.
ADVOKATAS
KOSl.i-A1nD, jJLL, liejų. Klebonas patarė jau mus. Komisijon įeina šie as
Ink Alexander $4.00; Kočiti
Bea Van 58O-5th Avenue, New York
Trumpųjų bangų konver 105 W. Adams St. Rm. 211?
nas J. $10.00; Kasparienė Ma------------pradėti rengtis, ypač draugi menys: Juozapas Karpis, Jur
Telephone Kandolpb 8727
rijona $16.00; Kelpša StanisVisų šventųjų bažnyčioj jos, kad aprašytų savo veiki gis Jaškūnas, Antanas Valan teris
2151
W. 22 St. 6 iki 9 vak
lovas $24.00; Bronius Kelpša šiais metais Kalėdų šventė u- mų ir turėtų paveikslus -- čius, Pranciškus Jankaitis, jus piL jūsų radio galima
Telephone Roosevelt 9090
Juozapas Grybauskas ir Bro- girdėti Europą.
$5.00; Kamber Auna $5.09; «.rai iškilmingai praėjo. P< r
.ame: k iki k ryto Tel. tlepub. 960(1
:;u.s įdėti jubiliejinėj knygoj, nius Jankauskas. Apsilankius
Kraujalis Kazimieras $S.0i); bernelių Mišias 5*.vai. m tą
Naujas mažutis radio ve
Lakais Martinas $22.00; La- žmonių buvo daugiau negu liis aprašyti pirmųjų orga minėtiems vyrams pas bizniortės $6;».
pinskas Juozupas $23.00; Lu- kuomet nors praeity, nes bažADVOKATAS
Naujos console radios, pa .liešto Ofisas i. W. VVashlngton Si
šas Jonas $3.00; Laurinaitis, nycios ir takai buvo stovin1502
Tel. Central 297b
sirenkant: Philco, Bosc.i, toorn
Juozapas $15.00; Matulevy- čiais pripildyti. Mišias laikė
Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų
Sparton, RCA Victor. Pa
Nesirūpink
niežėji
čienė Ona $3.00; Mockaitis tėvas pranciškonas, pamokslų
a karais: Utarn., Ketv., Ir Subat<n
mu,
pleiskanomis,
darytos
parduoti
po
$109.
—
—
<
iki
9
vai.
Antanas $20.00; Monkiene sakė k'ebcms kun. J. l’us45 Archer Avė. Tel. Lafayette 7SS'
išbėrimais, spuogais
Marijona $12.00; Miliauskas kauskas. Vugoninko St. 11auž
$4-9.00
Ir kitais odos negerumais.
Tik
Namų Tel. Uyde Park (S96
gauk gydanti antiseptiką Žemo—
J. $10.00; Mačėnas Jonas kausko išlavmtus choras puiRadio ir plionografas ko
saugus.
Aptiekose.
35c.,
60c.,
Po tiuputj kiekvienų
$11^00; Navurskienė Petronė- kiai giedojo kalėdinės gies
mbinacija vertės $159., 9 tū
|1.00.
algos dienų Taupymo
lė $47.00; Norgėla Juozapas mes. Chorui p«?z.,rė didelis or
bų screen grid su elektriki►Sąskaitoj savo
ADVOKATAS
$10.00; Narušaitis Dominikas kestras. Kai kuri- net apsianiu laikrodžiu ..
FOR SKim iRRiTATIONS
11
SOUTH IA SALLE STREET
“D1STRICT”
$6.00; Puikis Juozapas $10.- šarojo, bėki a o yda n ii kalėditoom
1934
Tel.
Randolph
0I3S
už
$75.00
BANKE
00; .Radavičienė Ona $18.00; -iių melodijų, kurios ir tikėji
a landos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak
Kitų radio kainos nuo 241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0681 >
Skukauskas Stanislovas $7.- me atšalusi r.n žmogui dva i;]
Valandos — 7 Iki 9 vakar f
****
$19.
$350.
00; Sirtautienė
Apolonija prie Dievo k liu. Per vmkii1'ta.rn
Ketv. Ir Subatns vakare
teikia
Gražūs grojikliui pianai
.00; Senkus Stanislovas č ų mišias 9 .vai. giedojo mubarberįškų
$12,00; Sobeckienė Petronėle k; klos vaik įčių choras ir vai
v°
$95.00 Tel. Randolph 5187
Depozitai
pniičti
$10.00; Urba Martinas $11.00; kūčių orkestras grojo. Žmones
skutimosi
prieš Sausio 15 d.
Urba Emilija $8.00; Urbonas s’ebėjosi, krd tokie maži vai
patogumų
Attorney At Law
neš nuošimčius
11 S. LA SALLE STREET
Frank $5.00; Ūselis Juozapas bučiai gali užimti suaugusių
nuo Sausio 1-mos.
namie
r' Vakarais: Utarn., Ketv. ir Sui.OO; Valiackas ,Dominix ir išlavintų ž:« onių vietas. Viatog nuo 7:80 iki 9 J
3417 So. Halsted St
6200 S. HALSTED STREET
.00; ViLčauskis Jurgis $22.to graz.au« darbo .mn|i<‘l(PROBAK BLACt)
Tel
Wentworth ’.HM
Tel. Boulevard 8167-4705
00; Vaičiulis Jonas $45.00; r ,.s priklauso varg. S. Ra
Gražus lietuvių progra
Yurevyčienė Ona $5.00; Žu- kauskui, nes jo triūsu ir pasiTyroe, Aiškios, Sveikos
mas duodamas Nedėliomis
kauskis Leonas $5.00; Zalkus aukojimu ti-. jaunuoiim-lė•
ATRUSTCOMRANY
GRASIOS ARTB
iš stoties VVCFL —
Jurgis $26.00; Žemaitienė Ve- tsip yra iš ,' -ti Per visas
« 970 kyl.
lllOVfe* 35* Street
Vra
didelis 'tartas
— nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
Tonika $10.00. Iš viso išmokė- š< :-ek;as miš* s žmonių buvo
Murinę valo. Švelnina gaivina
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai.
ta iki y gfcuodžid 31, 1931 gi usybė ir i 4 fLiugurins ėjo
be pavojaus. Jus ją pamėgsit#
Valstijims Bankas .
Biržos Bankas
Knyga “Eye Care” arba “Bye
vakare. Duodami JOS F..
$683.00
j.,įe gv Kom unijos. Altoriui
Ueniity” ant pareikalavimo
Telefonas BOULEVARD 4600
B L DRIKO krautuvės.
Bronius Jankauskis. rast.
,,
■
.. . .
;
Murinę Ca., Dpt. H. S., 9 E. Ohie St., Chicego
’
:i- Betliejus
puikiai,
atrodė,

*-*113 XV/
I

A

1/~kl

įsirūpino, nizatorių

ir

dabartinių

veikė-

rius,

profesijonalug

bei

šiaip kilkhj

įvairybių.

Pradžia

V

CICERO, ILL.

S

RRAFT
Velveeta

<> V-

Naujos
Radios

JOHN B, BORDEN

$23.75- Pri<U’

už

$26.00

A. A. SLAKIS

P a d e k

A.A. OLIS

žemo

PROBAK-

los. F. Bodrik,

Central^S^Bank

CICERO, ILL.

i
f

Ciėeriečių lietuvių katalikų
imbicija — visuomet būti pirįoje vietoji. Su mažomis išl'imtimis jicitls beveik visada
\tekdavo ta vieta. Pradedant
pradinės mokyklos čeinpij©riais ir baigiant suaugusiai^
kontestiiunkais visados jie bu
vo priekyje. Vien su šv. Vardraugijos miginiu kažkoįl jiems iki šiol ifcs
v<x Rodos, tokios tvirto\ės ne
tik paprastas kareivis, bet ir
įaukšeiausias vadas ieško. Juk
tai ne mažutėlė pašalpinė
hfraugija, kurmy gyvavimų lėm>I<(|:i-

PtLL TTS ONCLE

ALFRED B. CLARK

o

I
D R A U O A S

Šeštadienis, Saus. 9 d., 1932

2 INDIVIDUAL SOORBRS.
Although W. Pullman is in Jos yra pasižymėjusios bas j
NAUJI GPU TERORO
lašt place tbey are the mest ketbolo žaidėjos. P-lės Al ari
0 0 3
AKTAI
FG FT TOT. popular team. No matier who joną Bekinaitė ir Praųeiška
y 0 0
o 1 0 Dabravalskis VV’s 16 11 43 tbey play every bodv roots Maleckytė irgi yra gabios žau“Rosi. Novosti” iš Pary______ Romanovvskis P.
15 3 33 t»u W. Pullman.
! dėjos, be jų komanda negale- žirnis praneša, kad buvęs So
Zvibas Brigh.
12 9 31
tų taip gerai veikti. P-lės Ko-i vietų prekybos banko LondoTotai
1 4 4 Naikelis N. S.
12 7 31 CICEROS MERGINŲ BAS |žė Jurkaitė, Stefanija Jesu-, m* vedėjas Belgą nitas prieš
CICERO 25
KETBOLO KOMANDA
Sholis Bridg.
13 3 29
laite, Antanina Zajauskaitė ir kelis mėnesius U PI sušaudyFU FT P B Budrick Cic.
12 o 26
M. E. SUKTEPIS.
Jadvyga Vaštakaitė įstojo šie tas. 1929 m. jis buvo apgau
1 1 3 B. Budrick rf
PROVIDENCE WINS OVER \ aznonis lį
‘c 0 1 Kruucunas T. of b. 9
7 25
met j komandų ir nuoširdžiai lingu būdu iškviestas į Mas
----- F. Zaikauskas If
9 « 9.
3 0 ljZalehas N. S
INDIANA HARBOR.
Jau dvieji meta, sukako, mokosi, kad taptų basketbolo kva ir dauginu į Londonu ne-------------1
'fotui
11 5 b Talzunas c
4 4 1 J. Budrick Bridg. 10
22 kaip Vyčių 14 kuopos mer^i- žvaigždėmis. Garbė eicerie- begrįžo. Londone gyvenanti jo
2
0
2
WEST
PULLMAN
17
J.
Žukauskas
rg
The sports league is spon- nų basketbolo komanda susi- tems.
žmona, sužinojusi apie savo
After truiliug i n tlie l'irst
1
FG
FT
P
Balsis
lg
4>
4
soring
a
Yieiory
Dance
vvhicli
tvėrė.
Stojo
kas
metų
i
Chi-j
--------------------half Providenee broke thioiigh
vyro sušaudymų, nusižudė.
1 b 4 Jurgel
1
' uill take plaee April 3. 1932 cagos Vyčių apskričio mergi- SKAITYKITE IK PLATIN
Indiana llarbor’s close dejon .aucius rf
Sušaudytas ir Loųdono “A
2 1 Stankus
U 0 4 at Meldažis Hali
This u Ji nų basketbolo lygų. Piemuo
ėse in the second bilf to seore j Savičius II
KITĘ “DRAUGĄ”
Jrkoso“ direktorius Kipmanas.
b 3 Raubą
b
a • eeisive viefor" 23 (o 14. Povilonis <
be one of tlie mest proininent sius metus baigė trečioj vie11
_______
R m ui no w s kas of Providenee i'leskis rg
____affairs of tli * y-*ar. The bar toj, antruosius metus
ant0
0
3
kas responsible (oi lom bus-‘Nbedvilas
ketball playei
boulers, and roj.
n
0
0
0
Totai
12
1
k«ds against tie. opponents. Kiaupus
.otlier atidetieully
incliiu-d
šiemet, nors dar iš dviejų BALSAS BALANDĖLES, juodais odos aptaisais (labai puj
o
(,
NOKTU
SIDE
L8
Kadžius starred I' u Indiana i 1 <mku>
niembers of the league vviil sykių nėra susirėmusios su
misi i Ramybė Jums), puauksotais lapų kraštais kaina $2.50
_______
FG FT p be present. Don’t forget tie visomis vyčių kuoĮiomi'*, sto JEZIS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis,
La ’-bor.
Za lenas r f
0 4 1
P.
date Sundav, April 3, 1932. vi pirmoje vietoje. Laimėjo
juodais aptaisais, puauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
Total
Naikelis If
4 9 b
------------------------ prieš šias kuopas sekančiai: 4>4 LKLM ANT KELIŲ, juodais ilrobės pt. geltonais lapų
ėst Side trim.med Ule
PROVIDENCE 23
Kaminskas c
b 0 b
THIS AND THAT ABOUT Brighton Parko pirmas susikraštais, kaina ........................................... . ...................... $1.50
1X1 FT 1
»st Pullman Levin m an in1 0 i
, Andreus rg
THE GAMĖS
lėmimas 27—15, antras suėji MALDI RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
2 0
ten sting tussie 2" to 17. Se-, lbekonaitis rf
1 b i
Savickus lg
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
mas 22—4; Bridgeporto pir
1 1 1)
"Virti times iii* \\ ėst Puli- Paspbid 11’
b b u
Rutkauskas
A great o valion Yvas acem mas sutikimas 12—9; antras MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptai sais, paauksotais la
2 C 1
ima boys i!ire< r.ed to jump Fiunibris c,
pų kraštais, kaina ........................................................
75c.
— did to Ed Krause , famo’.s 15—10; Indiana llarbor 14-l o 0
to tl.e lead būt stiong defen-’ (’iiarauskas rg
Notre Daine football and bu - g}; Providenee LS—15; Mar- MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptai sais, gražios išvaizdos,
4 b 1
se vvork by A i st Šule pre- Kotnanouskas 1
'fotai
o b
su sagutėmis, kaina ....................................................... $1.75
ki tball star, vdieu lie was i” ųuette Parko 18—5.
1 G t)
venų d easy se •
Dabro- Frankouicli
I
b b b
troduced to tlie basketball
Cicerietės taip pat supliekė MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina .......... $1.50
vobkis aesende 1 to tlie top oi Cliernauskas
'SCHEDULE FOR SUNDAY
taus at St. Philips gyni. Ed tris svetimtaučių komandas MALDI,. KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
lta< ’ng scoreis vvilli a totai H
JAN. 10.
and bis brotuvi Phil, who is; įr vienų lietuvaičių. Kesultatai MALDlt KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
II 1
cf 43 points ai1.“,- seoring
Totai
a inember •>! lae Town o; šie: “Nativitv Girls” (lietu- Al KSD ALTORIIS,, juodais minkštais aptaisais, mažo forINDIANA 1IARBDR 14
f- u r baskets ar. I tu o free
l'ovvn of Lake vs Marquett«
Lake team, m: menib, i - of vaitės)
29—6; “Oak Park .mato paauksotais lapų kraštais, kaina ....................... $1.25
Tidvus Sundav.
1G 11 1 provįjelM.e vs
Pullman
ti e Tovvu oi Lako Counvil.
įGirls”(liuteronės) 36—14;
KANTIČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ............................. $1.75
0 1 b North Side vs Brighton
-------------Uv.dmonas rf
Dugari,, ou? oi tlie coniini- “Cicero Aces’’ (VVėstern E- MAŽAS AUKStt ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
b
jB’idgeport u oli an ea.-y ' aupsas lt
Bridgeport vs Cicefo
ssioners, asp ves to beconie a lectriko lošikas)
24—22; ir
(Tilžės), kaina .................................
$1.50
1 1 0
v .o .< ry over Maupielte 24 to Kucliinskus c
Ii sketbail -t ”' Hv e.vliilutcd “Austin Tovvn
Hali Girls”MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk. lapų $1.75
b b b
12. Close gua ing by liti-Masidonskas rg
TEAM STANDING
tlie woniLn‘,i ability oi' siu (čekės) .12—9. Lig šiol pači- AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.
75c.
4 1 1
dgeport kept Alarųuette Irom Padzius lg
b
king
tvvo
fiekl
genis
eut
ol
‘
a
liui,
be
pralaimėjimų,
šiemet
ŠVENTO
PRANCIŠKAI
S
DVASIA,
didesnio
formato,
o o
seoring many baskets, uhile Marusius
W. L. Pet.
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .......... $3.00
(y b 3 Cicero
fifty dmiug pradice. cicerietės laimėjo vienuolikį
Budrick vvas seoring more Poškus
4 0 IbOti
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud.
kraštais $2.25
tl an lialf of Br« JgejHirls field
4 b IbtJb ' (''Hn,nissioners duliv. aren’l sykių.
Brighton
Totai
are
Apie sportininkes. Panok'.-' AN1OLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
gf als. Elzbergis >f Mar,pirtie
4 b 1000 s<> t,veso,,H* ai4er
'I own of Lake
lės knygelės, kaina .......................................................... $1.50
BRIDGEPORT
Trainiūtė ir Stanislava Keru
senk tlir.ee of Jie four basSbb tbey?
4
ik idgeport
V'iršminėtų maldaknygių turime ne |m> daug, tad su už
FG FT P VVest Side
kets for liis te -m.
.
Elzbergis vvaš the only fel- čifitė priklauso prie “Western
2
40b
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
________ _
J. Budrick rf
0
9
Providenee
M 4000 ' , tlie Laskey brother could- Elektriko Kompanijos” basgalėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
Cicero uon a lmrd fouglit b’ūolis It
**
North Side
1 3 250 e’: stop dnring tbv Bfidge ketbolo komandų. P-les Jueganie from NoC'i Side 25 to Ivuinis e.
~ ' Mauiuette
_ Marųuet . ganim lle zapina Uselytė ir Elena PetI 4 " 2(x> ,
1
b
1S for its foii' tb consecutive 3- Laskey rg
“ Indiana Uarb.
1 4 2bb se.»-Kl tliree bask-C imp.k> kiat,s priklauso prie garsios
b
b
1
CHICAG0, ILL.
Jjangner Cluhs” komandos 2334 SOUTH 0 AKLE Y AVENUE,
vin of tlie season. Nai.elis of
l-^key lg
o 0 000 of tlie tliree bro+hers.
«V. Pullman
b 0 1
T-orth Side uon seoring ho- '• Laskey
b 3 2
ners, F. Zukau-ka- played ! J,‘nz*e
Telefonai:
BĮ •
M WO
Taip. jus gagood bąli for Cicero.
9 6 9
Totai
ĮVEST SIDE 27
MARQUETTE 12
FG FT P
FG JFT P
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ
Vaicunas rf.
4 0 1 Alisauskas rf
1 1 1
Dabravolskis If
4 2 1 Mikužis If
9
Žemaitis e
Karpus <•
b
b
b
Juozaitis rg
Phillipas rg
2426 So. Halsted St.

Elzbergis lg
1‘iinor
I Iii d skus
Miller
•

3

0

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

“DRAUGAS” PUBLISHING GOMPANY

=ANGLYS z

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Laivakortės į Lietuvą

I'. r vlrS 35 melus iiurilavlnėjunie tikini puihiH Keriaiislns

Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas vardas Ibbb VVest 22 St. dabar jan atdaras. Tel.
Canal 3480.
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Litliuanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Kiti parduoda po $12. pas mus tik $9.50

GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU
IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
Visi, kurie tik rengiatės vykti i Lietnvų, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTU JEKMAN
l.LOYD” laivais: BREMEN — COLI MIU S — EU
ROPA ir kitais.

Mūsiį kiliuos ii'Hiesiirs, iici/ii

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;
Indiana Egg ......................
tonas $6.00
Illinois Egg ........................................
”
6.bb
West V’a. Lunip...................................... ’’
7.50
Black Band Egg ................................... ”
7.50
Black Batai Lump .............................. ”
8.50
Re<| Ash Erie T.Ultip .......................... ”
9.00
' Blue Grasa Lunį])............ ...................... ”
9.50
Fancy Lutu p .......................................... ”
9.50
l’ocahnutas MineRun ............................ ”
6.75
l’ocalmiitas Luitų)................................... ”
9.00
l’ocalmntas Egg .....................
”
9.50
I’ocaliontas Nut ................................. ”
8.50
1’ocalioatas Pca ................................. ”
6.5b
VVest Va. Be dūmų, 5bC rupus .... ”
7.25
(’okc-Rangc dėl furnasų .................. ” 10.00
Canell Block .................. ‘....................... ”
9.5b
Minkštų anglių Ssrectiings................... ” 4.00
Best G radę Cliestnut .......................... ” 16.00

IšPLAl'KI A:

EUROPA JAN. 16
DRESOEN JAN. 21
BREMEN JAN. 23
Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:
Iki Klaipėdos.................................. $105.00
Kitais la'vr-is iki Klaipėdos ... $04.50
Taip pat apdraudžiama nuo ugnies ir kitų nelaimių.
1’arūpinann' įgaliojimus ir visokias legališkus doku
mentus. Hrffi.slruotiiK NOTARAS.

»P. BALTUTIS & CO.
B27

So. Halsted St.

iIi'įhii tinculiliiii Šim o.

risi/

Mm,

l/cvS

Ben A. Waitches Raštinėje
I’arašoma namų, rakandų, autų, įaugti, gyvasties ir sveikai,
npdrnnda (insuranee) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir Įga

liojimui dėl atsiėmimo.- valdymo, rendtiojimo ir pardavimo žemės
Lietuvoje.
Parengiami ir jtnrašoini įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai.
kontraktai, testamentai. įgaliojimai, notos, turto ],errašymai, ir visi
kiti dokumentai.

Parduodami “Mottey Orders”.
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Sįunčianii pinigai į Lietuva ir J.enkijų per paštų ir ]>er telegi-anat
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų iiiorgečių; parduodaini pir
mi tnnrgeviai; jierkami kontraktai ir antri ir jūrini niorgeeiai.

Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Mūsų raštinėje yra atsargiai ir tvarkiai ve<lama lietuvių sptilka.
.Joje sudėti pinigai atneša gera pelnų. Visi į,rašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriattsins.

BEN VVAITCHĖS
4600 S. Wood St.

Chicago, III*

TEb. I.AEAYK’ITE «:!!>::

DABAR

0RDERIU0K

Chicago, IIRnois

PRANEŠIMAS

pristatome einame mieste.

mleatn merlkal Ir kiekvienai, vežimai,, kurti,
Iftvažtiio.la IA m,irų yunlo, tuvi oflcbllAUS sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodyt* ant tik lėto svarumą.

Tel. Yards 4669
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sėstis kur tik pasitaiko; mat, platintis rūkyti.
nuolat gaivina dvasioje neš va savyje nejautęs, ima galvoti: gražias, kilnias ir energingas'
kojas pakerta ir dvasios pri
Išmintingi tėvai savo vai rias mintis, taip negalima “gal aš kur ir sergu, gal man mintis, kad išlaikytume savo
trūksta. Širdis nuo tabako kams paaiškina, kad pavojin išlikti sveikam nuolat galvo ir skauda ką nors!”. Nenuos
sveikatą. Sveikatą- galima iš
genda
todėl,
kad
širdies
iner-1
ga
yra
rankioti
nuo
tako
cijant
apie
ligą.
Sveikatos
ban

Rašo:
tabu, kad tas tariamasis ligo laikyti tik manant apie svei
vaeija degeneruojasi, mat, ta garetų nuorūkos ir rūkyti, nes gos suplaukia mintyse. Visi nis visai suglemba, pradeda
katą, kaip ligą galima pasiDr. Al. M. Račkus
bako nuodai sužaloja.
tokiu būdu galima užsikrėsti mes žinome, kaip nuo žmo negaluoti ir jei pasitaiko ko ’ šaukti manant apie ligą.
Į Daug žmonių apkursta dėl sifiliu, arba džiova, arba ki gaus nuotaikos pareina kūno ks nors menkas skausmas, ji>
2130 W. 22 St. Chicago
A. Valašinas.
per didelio rūkymo, irgi dėl tokia bloga liga, Kito žmo būklė. Bav., didelis gobšu įsivaizduoja turįs didelę ligą. i
Tel. Canal 0764
aukščiau minėtų priežasčių.
gaus apseilėtą daiktą
kišti mas savimeilė blogai atsilie
Žmogaus dvasia yra jo svei SKAITYKITE IR PLATIN
įpratęs
prie
to
nuodo.
Užtat
Kas
nikydaiaas
spjaudo,
to
sau
į
burną
baisu,
nes
neži

pia į jaknas, blužnį; neapv- katos kūrėja. Reikia turėti
KITE “DRAUGĄ”
‘ VELNIO KODYLĄ IR
viduriai
negali
tinkamai
mai

nai
kokią
ligą
tas
žmogus
1
kauta
ir
pyktis
pasunkina
kai
SVEIKATA.
kas pirmą sykį užrūko, tai
kurias inkstų ligas, pavydas
tas serga, būtent vemia, pa stą suvirškinti, ir galų gale turi.
kenkia širdžiai ir t. t. Baimė,
Vienas iš mano pažįstamų bąla, nusilpsta, apsvaigsta sugadina savo pilvą. Seilės
žmogui yra reikalingos, nes
KAIP ŽMONĖS PATYS
rūpestis tuojau atsiliepia į
rimtais skaičiais man įrodinė išprakaituoja, sąnariai virpa,
:urie
GRIAUNA SAVO
širdies veikimą. Tai patvirti
jo, kad Amęrikoje lietuviai o tūli net sąmonės netenka ir se*!ese yia enzynuu,
SVEIKATĄ?
na gydytojai ir medicinos dak
kas metų prarūko apie du mi laikinai tampa lyg «|»raly. į W»II*U ’kilvhli «“•’»» s,<
tarai. D-ras Murcliisonas šiaip
lijonus doleriu. Anot jo, ką žinotu Bet kai įpranta, lai net 'tinkinti.
dūmus į
Rūkant
įtraukti
Daug ligų nepareina nuo sako: “Aš buvau stačiai nuste
lietuviai išleidžią “velnio ko tam tikrą malonumą jaučia.
žmogaus:
nei iš šio nei iš to bęs, kiek sergančių kepenų
Lietuviai kaimieč-ai apie i PlaUf'hl* >ra nesveika, ypm
dylai” — tabakui, tai su tais
KRAUTUVĖS
pinigais galėtų Lietuvoje pas tabaką taip filosofuoja. Esu TaJ°’iin?a yra ^ioyininkams. ima jis ir suserga, lyg būtų vėžiu yra tą ligą nuo ilgo rutatyti puikiausias mokyklas, kas su tabaku “išsivendzija”, Džiovininkai turi visiškai ne kas ligą naktį į kambarį įne- pesnio įsigiję. Jų skaičius bu-,
šęs ir pametęs. Bet yra daug įvo per didelis, kad tai būtų;
didžiausius muziejus, moder tą bakterijos neįveikia, ligos ' r,lkyti.
kad galima laikyti netikėtu atsiI abako durnai suerzina ger (gyvenime atsitikimų,
niškiausias ligonines, geriau nelimpa; mat, rūkyta mėsa
sias prieglaudas, turtingiau nešvinksta, nei nekirr.iija. Tai klę, užtat rūkytojai rūkydami žmogus pats yra savo ligos tikimu”.
,
Ką tik išėjusius Naujos Mados
sias bibliotekas; žodžiu, ga juokinga ir naivi paseka. Ta kosti. Dainininkai (ir daini kaltininkas.
Miešti) bibliotekų (knygy
ninkės),
tabaką
rūkydami,
j
lėtų pristeigti daugybę kul bakas nėra antiseptikas, nei
Sveikata daug pareina nuo nų) tarnautojai pasakoja, kad
savo
balsą
“
velniop
nukodyi
tūringų įstaigų ir tuo atveju bakterijų užmuša, r.ei nuo li
minčių. Jei nuolat' galvosi, daugelis skaitytoji) reikalau
luoja.
”
pralenkti kaimynines tautas. gų apsaugoja, nei kirmėlės
kad galva sukasi,
skauda, ja medicinos knygų. Mat, dažTabakas
silpnina
atmintį,
Tai taip gražiai svajoja taba užmuša. Smarkiausi tabake
tai greitai pajusi skausmą. jnas įsivaizdavęs bet kokią litaigi,
nerūkantieji
studentai
ko priešas ir lietuvis patrijo rūkytojai lygiai serga ir šil
Yra mokslo žmonių patirta, gą, nori paskaityti ką nors į
IR
geriau
mokosi,
geresnę
atmin

tas.
tine, ir cholera, ir kitokion
kad sveikata daug pareina apie tą ligą. Ir jeigu jam paRADIO KOMBINACIJOS SU
ti
turi.
Dabar ne tik angantieji ir j limpančiomis ligomis; ir “ne
nuo to, kokiomis mintimis siseka rasti kas nors panaILGŲ IR TRUMPŲ BANGŲ PRIIMTUVAIS
suaugę vyrai tabaką vartoja,'vaiaikos” gali kiek tik r.ori
Inteligentiškas žmogus, kai ! žmogus gyvena. Jeigu nuolat šaus į jo tariamąją ligą, tuobet ir moterys jau pradeda ta-i save su tabaku “išsivendzi n parūkęs numeta cigareto ga- kas mąsto apie ligas, tai labai jau jis pradeda mąstyti, kad
baką rūkyti; mat, jau tokia ti”, vistiek turės ir utelių ir lą, tai visada koja sun.in- galimas daiktas, kad jis gali iš tikrųjų ta liga serga. Jeijęlžioja. Taip išvengiama gais- greit susirgti. Kas, aplankęs gu žmonės galėtų nepaliauda“mada”. Kai ateis mada ta pilve kirmėlių.
baką kramtyti, tai moteiy s i Kas labai daug rūko, tojro, ir maži vaikai nega;i to- jsergančius kokia nors limpa- m i išlaikyti
savo dvasioje
“čiutabakį” kramtys, ii’ vis- visas kūnas tabaku persi«.m- kių eigaretų galų rankioti ir ,111a liga draugus ar pa- sveikatos pasiryžimo, vilties
ką darys ką vyrai daro, ii- kia, kitaip tariant, kiekvienas
žįstamus, parėjęs namo nuolat ir meilės mintis, tai daugelis
svietas apsipratęs nesipiktins, i jo kūno narvelis yra tabako
vis galvos apie ligonį, apie ligi) sumažėti). Yra daug atgi
Kas turi laiko filosofuoti apie j sunka mikroma. Dar tik laijo ligos sunkumą, apie tai. tikimų, kad liga yra stačiai

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

Vėl
Peoples Fumiture Co.
ir

PIRMUTINES SIULIJA

PHILCO RADIO

tabaką, tegu ginčijasi; o aš, mė, kad nuolat tekantis kraukaipo gydytojas, noriu skaity jas iš kūno plauja
tabako
tojams atpasakoti tik lai, ką nuodus, ir su šlapumu bei p.-a
medicinos mokslas apie taba- įkaitu tie nuolai yra išmetami
ką- sako.
lauk. Per ilga laika tabako
Ar tabakas nekenkia svei- vartotojas blogo nepajus, bet
kutai? Subrendęs, normalus, nuolat nuodijami kūne narsveikas žmogus, jei tik su sai vėliai palengva pradės si'pli,
ku tabaką rūkys, tai savo ypač daugelio nervų narve
sveikatos nesunaikins. Bet au liai pradės gesti, iki visai 'il
gantiems jaunuoliams taba ges.
I
kas yra labai nesveika Taip
Gana daug žmonių nuo ta
pat silpnos sudėties žmogui bako apanka; mat, nuo taba-.
tabakas gali daug žalos ja- ko akių nervai degeneruojasi1
ir galų gale susinaikina. Tai - į
daryti.
Tabakas iš dalies mažina gi, tabako rūkytojai, kai pa-1
apetitą valgyti.
Taigi, daž jusite kad jūsų akys silpsta,:
nais atvejais riebiam žmogui tuoj liaukitės tabaką vartoję,
gal ir naudinga yra rūkyti, nes apaksite jei nesiliausite.
bet suliesėjusiems tabako rū-jKas jums brangesnis: regėjikymas gali pakenkti.
I mas ar tabakas?
Nikotinas, kurio yra taba
ke, yra stiprus nuodas. Bet
prie kiekvieno nuodo žmo
gaus kūnas įpranta. Mažas
lašelis nikotino gali žmogų
užmušti, jeigu jo kūnas nėra

Dažnai pasitaiko, ypač tarp
nesubrendusių, kad dėl taba
ko rūkymo širdis sugenda.
Tada širdis pradeda taip sniar
kiai plakti, kad nelaimingas
žmogus, gatve eidamas, turi

i kad jis pats tuoj susirgs, tas įkalbama. Pav., motina, pama-

į iš tikrųjų greitai gali susirg- čiusi sėdint kiek pabalusį ir
! ti. Kaip žmogus negali išlik- pavargusį vaiką, sako: “Kas
STANISLAVA

JASAITĖ
mirt“ sausio 8 d. 1932 m. 1:15
vai. popiet 20 inet,ų amžiaus.
Gpnusi Chicagoje, Gegužio 30.
1911 m.
Paliko dMe'uuoe
nuliudime
tėvą Ado|»ią, .seserį
Elzbietą,
2 broliu: Julijoną 10 metų ir
Edvardą 8 metų, dėdę Juoza
pą, tetą Marcelę, puseserę Pi
lėną, pusbrolį Juozapą Kadžius,
dėdę
ir krikštotėvą
Antaną
Vilkį ir giminės.
Kūnas pašarvotas 831 W. f:3
St
laidotuvės Jvyks Am a:li-->ni. Sausio 12 d., 1932. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėt i į ftv.
Jurgio pa r. bažnyčią. Kurioj jvyks gedulingos pamaldos už
•.elionės sielų.
pamaltu bus
nulydėta
• . Kazimieru ka
pi nes.
Nuošir r.'t.i kviečiam ?
visus
gimines, dn giiy ir pn’is-iuns
dalyvauti šios’, laidotuvėse.
Nuliūdę:
Tėvas. Sesuo, Broliai Ir Giminės
Izulotiuvėms
patarnauja grab.
Pilipavičius, Blvd. 4139

PADĖKONĖ

Ii visiškai skaistus,

jei jis tau, vaikeli, yra. Tu, tur būt,
sergi, toks pabalęs, išblyškęs,
nelinksmas”. Ima tuojau duo
ti tam vaikui kokių nors la

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044
Raši. P. Fabijonaitis
2320 W. 23 PI.
Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:
Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Avė
V. Duoba
2328 W. 23 St.
,1. Diniša
3347 Auburn Avė.
M. Šilkas

10555 S State St.

šų. Vaikas, jokios ligos pirma
i

Neslkankykite savęs skaus
mais,
Reumatizmu,
Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOUND moatis lengvai
prašalina vlršmlnėta ilgas: mums šiandie .dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštą 55c arba dvi už $1.01.
Knyga: "ŠALTINIS 8VEIRATO S” augalais gydytles. kai
na 50 centų.

;

Atveizdas Naujo F’hilco 11
galite matyti iir įsigyti

Justin Kulis
3259 80. HAL8TED ST.

i

Dabar Peoples Krautuvėse parsiduoda už labai pri
einamų kaina, pavyzdžiui:

Chicago, 111.

PETRAS WISTORTAS

Nuliūdę:
Moteris, Sunai, Dukterys,
Žentas, Marti, Anūkai ir
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkla, Tel. Tarda 1741

(Po tėvais Rulbikė)

mirė sausio 8. 1932 m. 7:25
vai.
ryto,
67
metų amžiaus.
Kilo
iš Tauragės
Apskričio,
Eržvilko parap. Uitu šų Kaimo.
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
dvi
dukteris Petronėlę
Bur
bi benę ir žentą Juozapą Bur
bą, Marijoną Brožienę ir žen
tą Izidorių Brož), sun,ų Juoza
pą
Bud.reckį,
anukus ir
gi
mines, o Lietuvoj sese r, Pran
cišką Šimkienę ir gimines.
KunaR pašarvotas 9942 Vincennes avė.
Tel.
Cedarcrest
1969. laidotuvės įvyks utarnlnke sausio 12. Iš namų 8 vai.
bus atlydėta , Dievo Apvaiz
dos par. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
glpninea, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nulli dr:

Žentai, Suirus, Anū
kai ir Giminė*.
Laidotuvėms patarnauja grab
Lachasvlcz, Tel.
Roos.
2 51S
Dukterys.

$89.50
$110.00

Mados 490*sn 11 tūbų už ..

PAGBABŲ VEDIMAI

Lengvus išmokėjimai be nuošimčių.
Kitokių šių metų mados radios visokių gerųjų iš
dirbvsčių, pilnas pasirinkimas, Peoples Krautuvėse
už kainų nuo $15.00 iki $300.00.

Visų pagrabo patarnavimą galime atlikti

A|A

MYKOLAS
KUŽAS
Mirė sausio .3, 1932 m. 10:30
vai. vak. 60 metų amžiaus. Ki
lo iš Airiogalos par. Klenberko
dvaro.
Po gedulingų
pamaldų Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč.
pa,r. bažnyčioj
palaidotas šv.
Kazimiero kapinėse
sausio 7
d.
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Oną. 2 sunu: Petrą ir
Antaną. 2 dukteris: Mikollną
Ir Antaniną, žentą Joną šlužerkl, 10 anūkų, Amerikoje, o Lie
tuvoj, brolį Baltri^miejų, žentą
Antaną Zallausk) ir gimines.
šiuomt reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerti.
klebonui
kun. Brlškai už dvas:nlu.s pa
tarnavimus. Toliau dėkuojame
grabnešlams,
gėlių
aukuotojams, dalyvavusiems pamaldo
se, lydėjusiems į kapines ir vi
siems giminėms
šiuo ar tuo
ladotuvlėse pasitarnavusiems
Dėkuojame graborult
T. J.
Zoipul už prietelingą patarna
vimą ir tvarkingą
laidotuvių
surengimą. Ačiū, ačiū visiems.
Nuliudust:

Kužų šeimyna

Už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Padarome nffidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place
Telef. Roosevelt 2515

RADIO BARBENAI!
Naujos Standard padavimo kombinacijos radio su
gramafonu šių metų mados, verti $125.00, parsiduoda
Peoples Furnitnre krautuvėse už sumažintas kainas,

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

..... -i........................... $65.00
Geri, gražūs, pilnai gvarantuoti Standard pardavi
mo radios, gauti į mainus ant kombinacijos radio, bu
vo verti iki $200.00, dabar tik po .... $19.50

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas

LFMG FPN IŠMOKĖJIMĄ I
Vienintelės krautuvės, kur duoda pilnų pateakiaima
arlm pinigus atpal.

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip toliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nuo
visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12
vai. nakties.

avTttlNG rof i ne
41TZ-.S AMCMCR *V( eea RICHMOND ST

4177-83 Archer Avė.

1657 W. 45th Street
Kampa. So. Paulina. St.

Krautuvėse

Šie setai yra didžiausi žmonijos sensacija ir naujausis radios išradimas.

Mados 470 su 9 tūbom už ..

.t

mirė sausio 4. 1932 m. 4:30
vai. vak., sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Raseinių Apskričio, .Ši
lalės Parap. Siručių Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Uršulę po tėvais Arčaitė, 3 sūnūs Pranciškų, Petrą
Ir Aleksandrą, dvi duklcrlg So
fiją Ir Emiliją, žentą D. Odoarlzl, marčią Kazimierą, 3 anukus Ruth, Dolores Ir Raymond
Ir gimines,
o Lietuvoj
brolį Kazimierą Ir brolelnę.
Kūnas pašarvotas 9332 Luella avė., tel. Ho. Chicago 8872.
Laidotuvės Jvyks panedėly sau
sio 11. Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Juozapo par. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas Į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažjstaynns
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Peoples Eurniture

Nauji Pliilco kombinacijos radįo su ilgų ir trumpu
bangų priimtuvais, su kuriais galima pasiekti pasau
lines stotis: Europos. Azijos, Afrikos ir Australijos,
žinoma, ir Amerikos. Taipgi galima girdėti Policijos,
kariuomenės, orlaivių, laivynų ir kitokius valdiškus
pranešimus.

LACHAVVICZ IR SŪNUS

MARIJONA
BEVIRŠIENĖ

tūbų .radior modelis 112X kurį dabar

abejose

i

2536-40 W. 63 St
Tel. Hemlock 8400

Tel. Lafavette 3171

Chicago, III.

TaL. Bonlevard 4SK3
B8E

- •

hom t-č>

253« ■ 40 W .3>4 ST. & MAPLIWOOD AVI

I

3Bti

J
D RI H C

Šeštadienis, Saus. H d., 1932

CHICAGOJE

lį šį didelį vakarę. Įžanga lo' bai pigi.
A. Plančurnas.

IS

Tel. Cicero 67 56

L> A

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas

NORTH SIDE

Res. Prospect (66*

Tel. Canal 0257

1446 SOUTH 49 COURT

k«puuksim

DR. A. RAČIUS

i

.
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SVARBI ŽINUTĖ

DR. J. J. KOWARSKIS
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A B O R I A 1:

- J. F. RADZIUS
PIGIAU8IAS
LIET.
GRABORluo
CHICAGOJE
Laidotuvėsc
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kili
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

LACH AVI CH
IR SŪNUS
LIKTU VIS GRABORIUS
Patarnauju

laidotuvėse kuopigiausia.
at8>šauktl 0 mano

darbu busite užganėdinti.
Tel. Koosevelt 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI., Chicago

OFISAS

-------------Labdarių 6 kuopa buvo surengusi gražų vakarų sausio
3 d. Šv. Mykolo par. svitainej. Programa buvo graži, jų
surengi varg. N. Kulys. Duestų dainavo V. Rėkus ir P.
Tviragas. Vyrų dvigubas kvar
į tetas UTaziai SUdainaVO kele|
g
...................................
I tų 0amebų. Grazai pijami
jskanumo p-lė F. Zaldokaite.
iboio dainavo North Sidės

ilstančiam darbuotojui prideru.z
uid,iė padėka, ne ., n
km-1
h„lu, pareigos yra nelengvos,
bet vįs dėlto suranda laikų
rarMSyti gražių straipsnelių,
k jr-ais puošia katalikiškus
,, klasčius kaip antai “Drau
gų-', “Moterų Dirvų’’, jnunimo organų “Vytį” ir k.
Joki stebuklingų vietų aprašymai ir sveutųi į pavyzskaitytojų širdis kelia
p-:e Dievo. Skaitytojui’ lo-
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A. PETKUS
LIETUVI8 GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET

4443 So. Talman Avė.
Tel. Virginia 1290
Tards 1138

Kampas 46tb ir Paulina Sts.

Chicago, Dl.

Tel. Boulevard 6203-8418
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DR. B. ARUN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rea. 6426 So. Caliloruiu Avė.

GYDYTOJAS 1U CB1UURUAS
2420 VV esi Marųuelte lload
VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. /
Hlurn. ir k.dv tuk pagal sutarti

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

A O A xk O

a<LZ xK». ^VohlttUU Avenue

LIETUVIS AKIŲ

dil. A. lt. iiilibiiAUlL

<Nui y uutEuaį

kJ L x\

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu slinpatiš-Jsll gražia
programa.
Stato
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau negu !
x
vpikj.i., d„„ n;rlnH knr
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai
' L1KH1U aai pitUių K<U-

UMa i

i i 12.

i iuuuuuo; t-o pu picl, i-O v <x

UK. A, f. KAZLAU8KJ3

A. L. R. K. Moterų Sujun
gus 4 kuopa rengia vakarų

I'a

VlcLoi)

lel.

zseuciiumts

VALANDOS;
Kuo 10 im xz u.elių
1\ uo i lai 3 po pietų
x\ uo l lai U vaaare
x\euei. nuo i u lai 12

i

NORTH SIDE

V <Aik

iuiCU'

3UO.IU.I UO

Kiiiiipui

Iteziuenc.jus 'xel. t'iaza 3200

SUGRjža 1$ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

« k k> . k k
«#

.^vui

it

.ua i.ųt

V x az A x v. V

Tel. i arus 0994

EZERSKI
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DR. MAURIUE KAHN
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DR. C. Z. VEzaiS

Tel. Boule-rard 9X77
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STANLEY P. MATEIKA

:ams.

J-

» V

8«74 1439 s- 49 Court’ Cicero, III. i žvaigždė p-lė F. Navs- daitė. :;iais raštais doi ■± ll- laukiu
Tel. Cicero 69X7
SKYRIUS: 32S8 So.
Labai visiems patiko jos gra- daugiau,
dieną
Halsted Street, Tel.
žios dainos. Vakaro ved. P. A.
Vlctory 4*88.
Gcrb. kun. P. \ailukaitis
------------------- « telefonas Yards 1138
Nausėda prakalbėjo apie la'...
...
, , " . ,
i02i» m. aplankė Mornų,
5iuų, bvenŠven L> h N A i 5 i A A
Phone Boulevard 4139
Jarių nuveiktus darbus ir da.
A .
• . ’ . .
tas vietas, katak unbas, Liur
baltini veikimų. Kun. H. Va’
u KABUKI UB IK ~
■ . i , .
: dų u kitas
bi tas Europos šalbs. ?a'
. ,
i'ltone Boulevard i012
BALSAMUOTOJAfc cunas pasakė labai gra/ių kai 1 \ kęs pasidalino
GRABORIUS
su mumis sa
j
bų,
ragino
sutariamai
darbuo

Turiu automobilius viso
Musų patarnavimas
vo įspūdžiais. z Išleido knygų
tis tikybai, Įabdaryb'i ir tau
visuomet sąžiningai Ir
kiems
reikalams.
Kaina
pnei
“Kelionės ( Įspūdžiai”. Ta
nebrangus, nes neturi
n L d 1 i d J. A <5
tai. T tifi pat kalboj > kleb.
me Išlaidų užlaikymui
narna.
knyga turėtų rastis kiekvienoj
skyrių.
3319 AUBURN AVENUE kun. J. Svirskas; jis ragino lietuvių katalikų šeimynoje.
4645 So. Ashland Avė.
ypatingai
šiais
laikais
rūpinNauja, graži koarti 4. aueet
Chicago, TU.
li» 1 ■
tingų beda, :. į it jy Kas netur1’ «al1
plyč"1* dykai.
vaiku tu šelpimu. IV, to T. N. knyw’ nes Sah Pri‘™ktl- t Tel. ~Canal~~ 6222 .
3307 Auburn Avenue
Kulis ir S. Berkens grieže
>'ra “Drau8e” «
linksi;.us lietuviškus šokius. 9
autetių.
LIETUVIS GRABORIUS
nauji nariai įstojo t labdarių
Vien“ » ^‘^<1
Didelė graži koplyčia dykai
22U1 VVLST 22ml biKEET
718
WEST
18
STREET
LIETUVIH GRABORIUl
s-gų. Pas visus geras pasiry'
(Kampa*
Beavill eUj
O II ■a■
Tel. Roosevelt 76XX
žinias darbuotis gerenis tiks-į
AKIŲ GYDYTOJAI;

4603 S. Marshfield Avenue
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Gydytojas ir Chirurgas

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po num. 464o S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 v ak. Ned. pagal suturti. Tel. Boulevard <820. Nanuli; 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.
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1 ;

A

DR. P, l. ZALATORIS ! DR. M. T. STRIKOL’IS

X Susivienijimo L. K. K.
Ant Jankausko Aptiekos
A. 16 kuopos svarbus susi
Draugystės Po fcv, Cecilijos
*uu?w
J“"' y Į 9.9
ClCefO, III.
Gydytojas ir Chirurgą
rinkimas įvyks sausio 10 d.
Globa susirinkimas įvyko sau
'2i gOl'IH H A LSI UI
H'lltKI
1 vai. popiet parapijos svetai- Į ZZT
šio 5 d. Buvo pritaikinta nau
...
.......
eaideocljg 4800 8
Arteliai
A
BRIGHTON PAR K.
,, , ......
.
nėj. Kviečiami visi nariai a t- dėsime gražia lietuvių radijo
Valandos
H
ryto
iki
*
po
pi«i
ja valdyba 1932 metams, irai d
,v.
.
.
.
t iki 8:89 vakare
. ......
.. 1 silankvti, sumokėti mokesčius programa, kurių rūpestingai
bgone, kuri ilgai ir pav.jin- .
. / b
?’ „ „ .
Briglitonparkieeiai ka'ba
p. v
Ilr daugiau yra svarbių rei- rengia Jos. r. Budnko radi
jai seiga. įasoi. e m uų 11 .
aptarti.
i įo parduotuvė, 3417 S. Hals ir laukia sausio 31 d., kad Tel Canal «’«« Hu*
siaip žmonių lankyti jų: p. J j
*
,
galėtų pagerbti sato kieb.
Valdyba.
ted
St.
Kaniauskienė, 4016 \\. Cort- ,
kun. A. iirišKų. Kontraktonus
G i Ui 1 VJ Ak , VXJLA ttL. ivCirt’
land Str. Pasirodo, kad ši
Programų sudarys na uja u,
,
•
x Brolių ir Seserų Lietuvių .
. . ••
, • J. Baitikausnas baigia staty
Alt UtiOl AL A AtAlvACJ
draugija yra
geriausiam
. . si Lietuvos reprodukcijos dai0
J
«> clv,
ii e Ai i ui.iaKcu? ugu
,
...
... - •
'.Susivienijimo dr-jos metinis
.
..
....
ti naujų svetainę, kurioj tilp;
stovy hnansiskai ir moralis- h
d
J
nų 11: muzikos kurmiai; vet
.
molei ų u
»a a ,
šausiu 10 d. .
.
.
_ .
penki šimtai tuzinų zmonm.
......
i- didelį
r 1 r sus-mas ‘įvyks
kai.
Nutarta surengti
"
girdzsite gražų visų mėgiamo “, —. ,u..„ „ . , ---ij.t
mokykloj. Visi nariai prašomi ®
. . , °o
°
Tikrai bus Brighton raiko
vakarų su šokiais. To vaka
J
1
,
danunmko S. Rimkaus daina- <
..
XT
inon
.
r
T, Auditorija,
-usirinkti, sumokėti mokės- .
ro tikslas yra pagerbti na
virnų. Nuo 1929 metų Jos. r.
...
..
Koresp.
čius ir atsivesti naujų nariu. ,, ...
rius, kurie yra nesirgę ir ne
' Budriko radijo programos hti. ,
... •
Kurie praėjusiam sus-me pa- ,
.
,
,
.
ėmę pašalpos per W ir 20 me-1
., ;; ksinina lietuvius dusyk savai- ,,
PADĖKA GERB. KUN. P.
davė aplikacijas, — ateikite,
.l«iU .1 C2bi 22nu OililUv
ų vakarų bus išdalinta
tėj: sekmadieniais ir ketvir
11 iv am
VAlTUaaAtClbl
būsite įrašyti nariais. Bus
lOs dovanos tiems na
tadieniais ir visada būna gra
svarstomi įvairūs svariais dr•ogram
i, .
.
,
nains. Bus graži piw
ft
žius, įvairios su gražiomis dai
Dievo Apveizdi s para j i„os
jos reikalai.
kuri prasidės 6 va!, va k. po
nomis ir smagi muzika.
i h:! onui, įžymiau! pamokslito šokiai prie geriausio or
V.
J Ii’ĮJOJAI iii Vili 11L Ali?
1 iiuaii, pubncist. •». nuošir
LIETUVIŲ VALANDA.
kestro, kokio Nortli Side dar
A
OpiilU Ui loti
džiam jaunimo vadui ir nenu
ko

K

tai.. Muo x. tylu i*i * >axai.

____________________________ Jų Cliicagoje “Ciocės žentas”
SPECIALISTAS
X- IvTeta. Cicero 1260
2 veik. komedijų. Vaidins pa- Palengvins aklų Įtempimą kuri*
UK. 6USSEN
+,ra
„ „xi • i- estl priežastim galvos skaudėjimo.
t\S geiiausi northsides vai- svaigimo, aklų aptemkno, nervuotuUTizl U * A*J
A *V
lOTAi
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
dilos: V. Bekus, A. Salukas,
8kaudan>4 »*‘w karšų. «uimu
KKailieu uuo xto y. lytv .a
’
’ cataracius. Atitaisau trumpą regys- • a*
vau. vaUMtru
DYKAI DEL ŠERMENŲ
A, Nausėdaitė ir P. Masko- te lr tolimą regystę.
ttUeliUJiila it OtoieuuuAi*
.
IH1C1H1. I>US juoko tiek ir tiek. atsitikimuose, egzaminavimas daro- to4< VV . 14 fij'l.
tzicero, b.
Be to dalyvaus ir Mot. Są-gos ““ manS?1'*’ pBro<Unča matUu' 4 kp. choras, padainuos dau«‘ Sp^clale atyda atkreipiama moky/
-.
, .
..
.
klos vaikučiam*
I naujų ir gražių danielių. Bus valandos nuo 10 ryto iki s valir daugiau dainininkų. Žada
?° ‘°
U'
ITOiAlO
. .
KREIVAS AKIS ATITAISO | TUUM
daiyvuuti ir mūsų jauna sniui3U LAbi Hilu AlRLEi
kin’unko n lū tl.k.nu Volotl-. ;
Daugėlų atsitikimų akyd atitaisomo*
Kumpu. VVaua.u Aveliu,
KinHlKC p-le Aldona Valatkai- be akinių. Kainos pigiau kaip Kitur
lel. Ruinuaii u...
I tė. Po to bus lietuviški šo4712 S. ASHLAND AVĖ.
Uaa«* X-R*>, ele
xj z

a

DR. SU2ANA A. S LAKI S
bpccmnait Motery ir Va<Ky Ligų
4145 Archer Avė. (Kampa* F rantis co Avė.)
Vaianuua.

1U IKI

i>iw,

12

<

iki

u

A

pu plutų.

.Vakarais. L luini ll Ke ir Ketvergi IKI V vai. J.
gurvuolius ir Nedėlioiuts pagal susilurimą.

ubo lel. Laiayelle 7JJ7

Kez. 1 U. įlydė Park JJ. |

subiuuu

DR, P. P. 1AILYR

raiką

kiai. įžanga visai pigi. Tai
j visu įvyks sausio 10 d. 7 vai. 1
Eglelė.

PATARNAVIMAS DIEN4 ir N’AKTįl
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir rąmų|
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

|aMBŪLANCE

J. F. EUDEJKIS & CO.
JŪSŲ GRABOBIA1
Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue
Fiat Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

r

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašalpinio kliubo metinis susirinkimas įvyks

sausio ll) d. Izauder Hali 3929
W. Madison St. 1 vai. Vis’

nariai, malonėkite būtinai at
silankyti, yra daug naujų
reikalų.

■L

su

nauju

DR. G. SEKNER
SPECIALISTAS

Hemlouk

2661

DR, JUSEPH KELLA

T'M. Yarda 1111

lZft.1.

IlOIAO

Oas Eltracliou
V M. 9-9. Neu. 9-11

.
• 668

HO.

WKSTT6HM

Ilk

Dr. C.K. Kliauga
Ofisą* lr Akinių Dirbtuvė

DENTISTAS

756 WEST 35th STREET

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls

Kampas Halsted gt.
Valandos: nuo l»—
nuo •—I
nedaliomis: no* !• Iki 11,

-4;

• Zdto VVest 30 blreel (Kamp. 3d Ir tluibted bky
vai.. 1-8 n 6.>s s.** vai

v*a

vai

Ned Uliųj auoilai’j.

I t Ir <•» vai

vakar.

Nevienoj vusilarea

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CH1RUROAS

Rbone

AKIU

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

išradimu

Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS

Ofiso ir Ruz. Tel. Houl. 6914

Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 6918

2420

W.

Avė.

Marųnette Rd. arti VVcafcrn
l’lionc Hemlock 78S8

FanedėllMs, Seredoms lr Pdtnyčloma
18ll So, Halsted Street

CIIICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergais lr pėt
oyčlomis nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo
I iki 4 ir nuo 6:30 Iki 8 v vak
Chicagos ofiso Tel. Groteliui 32*12

v-------------------K.------------------Tel. Central 7079
Rez., Longbeach 9458

KEN’OSIIA, W1S. OFISAS:

5817 - 6th AVENUE

-

Vai.: panedėliais, seredomls lr subatonila nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki
v. vak. Kenoahos ofiso tel 4050
n

'■ i ' ——

■ i—.——

•. -■ -

Vai.: 1-4 vai. vak
Pagal sutarti

DR. B. G. LAMBRAKIS

Ausies
, nosies ir gerklės specialistas
Būvą* Instruktortos Vienuos Universiteto Per 6 Medis
ortMU, I 147-48 Pld.flel.l Bldg.. 5R E. WashlngtOO SL. Chicago, 111.

lr
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•
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d. j Ii, 0*5

JUBILIEJINIS

KONCERTAS
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku

Sekmadienyje, Sausio-Jan. 24 d. 1932 m.

rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno

Lietuvių Auditorijoje,

pajėgos.

3133 So. Halsted Street

C H I C A G O J E
1

NORTH SIDE.

Vyčių

Vytauto

5 kuopos

ATSILANKYKITE Į MARI-.Real Estate Board, kuri jau metinis susirinkimas įvyko
JONŲ FARMĄ.
aktyviai veda kovų prieš auk sausio 6 d. Nors valdyboje į-

Oras tebėra palankus važi
nėtis automobiliais. Tai dabar
gera atsilankyti i Marijonų
Karmų. Kelias į tų farmų yra
toks: Ogden avė. važiuoti iki
Hinsdale, III. .Ten susirasti
Madison st., kuris eina į pie
tus. Pavažiavę apie porų
mailių, dešinėj, pamatysite
Marijonų Kolegijos rūmus, o
ten pat ir farma. Dabar farmoj galima nusipirkti miltų,
sviesto, sūrių ir kitokių pro
duktų.
MARQUETTE PARK.

štus teksus.
Valdyba 1932 metams be
veik visa liko senoji, tik pirm.
C. Bičiūnui pasitraukus, pir
mininku išrinktas C. P. Kalis.
Fin. raštininkas A. Oškeliunas iždin. V. Bergelis ir nut.
rašt. A. J. Malinskas.
Naujas pirm. adv. C. P. Ka
lis žada duoti pilietybės pa
mokas norintiems tapti Jungt.
Valstybių piliečiais. Norintiejį nwkytįs‘ kreipkitės į kliubo valdybų, ir kai bus užtek
tinai mokinių, prasidės pa
mokos.
A. J. M.

vyko maža permaina, bet, ro
dosi, ir susirinkimas buvo gy-

EXTRA
LIETUVA PAVEIKSLUOSE
1931 Metais

Nuotraukas Darė
C. G. LUKSIS

Kų Tik Iš Lietuvos Parvežti
Nauji įdomus krutami
paveikslai

Bus pirmų kartų rodomi
Amerikoje
Subatoj Sausio 9, 1932 Vai

vesnis. Nutarta artimiausioj mas labai gražus ir juokingas
ateity surengti šokių vakarų, veikalas ir bus smagūs lietu-1
bet kadangi parap. svetainė viski šokiai.
yra užimta per visus šventa
Šiam susirinkime kilo su dienius iki pavasario, tai Vy manymas įvesti mūsų kuopo
čiai žada ruošti tų vakarų je laipsnius. Išrinkta komisi
ja, lAri tuo pasirūpins.
vienų kurį trečiadienį.
Taip pat nutarta surengti
Koresp.
šeimyniškų vakarėli sausio 20
d. Merginos jau pasižadėjo
SUDEGINO SAVO
iškepti po gražų ir gardų keik
KARSTĄ
sa. Vyčiai-tės, kurie nebuvote
ŠT. JOK, Ark., saus. 7. —
metiniam susirinkime, nepa
mirškite šio šeimyniško kuo Prieš dvejus metus susirgo ūIkininkas Ben Malloy’as. Nepos narių vakarėlio.
1
i turėdamas vilties pasveikti,
Basketbolo ir bowlingo ty
liepė padirbdinti sau karstų.
mai gerai varosi pirmyn ir
Po to jis pasveiko ir karsta
pasibaigus sezonui ketina išei naudojo grūdams.
Praeitų
ti laimėtojais.»Basketbolo žai Naujų Metų išvakarėmis kars
dimai įvyksta kiekvienų sek tų sudegino. Jis sako, kad tas
madienį nuo 2 vai. popiet. karstas kaž kaip nemaloniai
Nortbsaidiečiai, nuvažiuokite veikė jo jausmus,
pasižiūrėti gražių žaidimų ir
daugiau pakelti nuotaika sa
Tuoj reikalinga gaspadinė
vo tymui.
farmoj. Turi mokėti ir norė
Mūsų kuopa yra nutarusi ti visus moterei prigulinčius
suruošti vakarų parap. nau farmoj darbus dirbti. Turi būt
dai per Velykas; margučius apysenė moteris. Atsišaukti:
beritinėdami, žiūrėsime gra Lithuan’an Char’ty Farm
žios Vyčių programos. Komi
co. A. POŠKA
sija pranešė, kad bus va;dinaLemont, III.

čiūno salėj, 15 avė. Melrose
Marąuette Parko Liet. Ain. j
Park, III. Durys atsidarys
Piliečių Kliubo priešmetinia- j
6:30 vai. vak. Įžanga 35c.,
me susirinkime gruod. 27 d.
X Gruod. 30 d. mūsų kle- Vaikams 10c. Bengia Labda
tarpe kitų dalykų nemaža kai- bonas kun. ’ J. Čižauskas su- ringosios Sųjungos 9 kp.
bėta apie dabartinę Chicagos rengė bankietų šv. Jurgio par.
būtį? Nutarta kovoti prieš choristams. Vakarienė buvo
Nedėlioj, Sausio 10, 1932
nepakenčiamų teksų didumų; labai skani. Pareikšta daug Šv. Jurgio par. salėj Bridgešiai kovai išrinkta komisija iš gražių minčių apie chorų ir^^ chicago, III. Pradžia
trijų advokatų: J. J. Grishius, išreikšta padėka gerb. kleho- 7.30 Val. vak. Įžanga 35c.,
C. P. Kalis ir C. V. Chesnu- nui už bankietų,
bankietų. Visi kalbėto- Vaikams 10c
lis. Ši komisija susižinos su jai pareiškė didelį džiaugsmų,
kad mūsų choras yra gausin- Pan ir Ut. Sausio 11, 12, 1932
12 KA METŲ
gas^ir vienas iš. geriausių. Iš Frenčiaus salėj Wood ir 46
tikrųjų, mums garbė turėti to- kSt chirago, III. Pradžia 7:30
Su šių 1932 metų pradžia kį cborų^ kuriam vadovauja vaL vak jžanga 35c, Vai
Home Crystal Laundries pra artistas J. Čižauskas.
kams 10c.
dėjo 12-tus savo gyvavimo me
X Gruod. 16 d. vienuolis
tos.
kun. Jakaitis laikė rekolekciSeredoj ir Ketv. Sausio 13,
Kai iškilo ir išbujojo Bngb jas mūsų parapijoje. Štai, kų 14 Lietuvių Auditorijoj 3133
ton Parkas, tai į tų kolonijų jįR viešai pareiškė. Sako, kad So. Halsted St., Chicago, III.
kėlėsi Home Crystal Laund- duodant rekolekcijas jam ten- Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga
.
ries. Toje kolonijoje pasista- ka pervažiuoti per įvairias lie 35c., Vaikams 10<».
\ tė tam reikalui didelį moder- tuvių kolonijas ir detroitiečiai j
’
_______ L
Epiškų triobesį ir įtaisė nau- tikrai yra laimingi, turėdami ! Pėtnyčioj Sausio 15, 1932
jausio išradimo skalbimo ma- tokį puikų chorų ir lietuvių Liberty salėj, kampas 14 ir 49
sinas. Rūpestingai ir-tvarkiai artistus ponus. Cižauskus.
| avė? Cicero, III. Pradžia 7:30;
patarnauja savo
kostomcPer Kalėdas mūsų chorasĮ vai. vakare. Įžanga 35c., Vaii irgi labai puikiai giedojo ka- kams-10c.
Home Crystal Laundries lėdinės giesmes. Žmonės nerandasi 4204-22 So. Westem galėjo atsigėrėti choro giedoSubatoj Sausio 16, 1932
ave. Tel. Lafayette 9700.
jimu.
Šv. Petro ir Povilo par salėj
Home Crystal skalbyklos
Sausio 17 d. mūsų choras 12259 So. Emerald avė., West
savininkas savo augimų ir rengia labai gražų vakarą, Pullman, III. Pradžia 7:30 v.
pasisekimų rėmė prideramu!
Choristė.
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c
patarnavimu savo kostomc- i
-------------------riams. Artimieji kaimynai saTown of Lake. — šv. KnNedėlioj
Sausio 17, 1932
vosknlbinius patys nuneša ir zimiero akademijos rėmėjų 1 Parapijos salėj, Tnd. Harbor,!
patys patiria,- kaip ten viskas sk. metinis susirinkimas į- Ind. Pradžia 7:30 vai. vak.
gerai įtaisyta ir kaip mandft- vyks sausio 10 d. šv. Kly Įžanga 35c., Vaikams 10c.
giai patarnaujama. Tolimes- -žiaus par. mokykloj.# Visos________
niems kostomeriams patar- rėmėjos prašomos susirirkti, Ut. Sausio 19, 1932 Meldą
nauti turi daug trokų. Todėl nes reikės tartis, kaip tinka- žio salėj 2244 W. 23 PI. Cbipatamauja visose miesto da- maan pasirengti vajui.
(chgo, III. Pradžia 7:30 vai.;

OETROIT. M1P.M

'

Valdyba.

•V
i

vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c.

GRĄŽINO PAGROBTUS
BONUS

Iš
“National
Bank and
J. MALECKIS
T rust
Company,” Lincoln,
732 West 19th St.
Neb., plėšikai 1931 metais pa
grobė apie 3 milijonus dole
A
rių vertės bonU ir kitų banki
nių popierių. Trys plėšikai areštuota. Du nubausta kalėji
(Marąuette Jewelry * Radio)
mu, o trečias paleistas. Šis
Pirkusieji pas mus už IR ar d
paleistas, Caponės gaujos na tfau bus dykai nufotoeTafuoti.
rys, Gus Winkler, žadėjo grų- 2650 West 63 St., Chicago, '
Tel.
žinti pagrobtus bonus. Tomis
Hemlock
8380
dienomis jis grųžino 583,000
dol. vertės bonų. Kitas popieZ
ras plėšikai sunaikino.

' R. ANDREUUNAS

Peršalimas Krutinėję

s

Šiuonti norime pranešti mūsų Tau
tiečiams, kad toms ypatoms, kurios

pasidės pinigus, arba partrauks iš
kitur į mūsų Bankų, iki 2()-tos dienos,

šio mėnesio, bus pilnas

nuošimtis

prirokuotas nuo Naujų Metų.

Wm. J. Kareiva

Dažnai' veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai
su linimentu

Savininkas
Del geriausios rųSles
Ir patarnavimo. Sau
kit

PAIN-EXPELLER

n r->
‘PjETKIEWlėz&(g<V

GREEN VALLET
PRODCCTB
Olsells Šviežią klausi
nių, sviesto ir sūrių.
4844 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

.MORTGAGE BAHKERS,

AE ŽADI KRAUSTYTIS?

Statome namus ir senus
priimame mainus Padarome
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiskus patari
mus dykai.

A. ALEŠAUSKAS & SON

2608 W. 47 St.

Svarbi žinia
Mūsų
Tautiečiams

Išrendavimui 2 flatų. 1 fl. 4
kambarių, kitas 5 kamb. Elek
tra, gesas, vanos ir visi mode
rniški įtaisymai.

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus,
forničius ir kitokius dalykus.

VARGONININKAS ieško 1 Musų patarnavimas yra grei
vietos, gerai žinąs vargoni tas, geras ir nebrangus.
ninko pareigas ir geras cho Mes pervežame daiktus iš ir
ro vedėjas. Reikale prašoma į kitus miestus.
kreiptis.
K. ŽALNIERAITIS
19 Chestnut Street
Brooklyn, N. Y.

(ĮVAIRUS KONTRAKTORIAJ

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktortus
■u ai a n įvairiausius namus prieinama
kaina

Sav. parduoda labai pigiai
3 flatų namų po 5 kamb. Mo 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6828
derniškas štymu apšildymas.
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė Teist Republfc <198
ti, likusių mažais išmok, arti
mokyklos ir šv. Antano baž
KONTRAKTOR1U8
nyčios. Arti* Douglas Pk. ‘L*. OENERAL1S
Statau namus kaip muro taip u

D. GRICIUS

1622 So, 51 Avė.

Cicero, Hl.

EXTRA!

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
prieinam įaustos.

2452 WEST 69th STREET

.j____________________ ,
Klausykite mūsų apgarsini Tel. Hemlock 2323
mo per Radio panedėlio vaka
rais, City Furniture Kompa
nijos programe per stoti W H
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK
F C nuo 9 iki 9.-3O vai. vak.

JOSEPH VILIMAS

Universal State Bank
3252So. Halsted Street
Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

TO RIU8

BENNIE’S AUTO REPAIR
•s
SHOP
2444 West 22nd St.,
Chicago, III.

Tel. Roosevelt 3365
BENNIE F. D’RŽIUS
Savininkas
. Namų telefonas Cicero 6372

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
Sapos Tel et
Hemlock

9997'

Namų
Republic

Tetef

(tI*

. JOHN YERKES
Plumblng * Hestlng LietumKONTRAKTORTUS
Mano darbae pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

